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Bästa byföreningsmedlem!
Sommaren har varit talkotider: På Gumnäs
festplats målades dansbanan och där
inreddes det nya dasset. Dessutom röjdes
fresbeegolfbanan. Tack till alla er som flitigt
deltog i talkoarbetet. Alla insatser och
talkotimmar är viktiga!
Fresbegplfprojektet går framåt med full
fart: Under hösten blir en del av fairwayerna
klara. Resten blir färdiga nästa vår. Vi
kommer att få en fin bana som med sin
omväxlande terräng och vackra landskap
kommer att locka spelare från när och
fjärran.
Skejtparksprojektet blir något fördröjt,
beroende på att staden inte får sin
finansieringsandel klar i år. Projektet går
trots det framåt. Vi har träffat byns
ungdomar och lyssnat på deras önskemål
om parkens utformning och parken är nu på
planerarnas ritbord. Vi litar på att
byggnadsarbetena kommer igång på våren.

Under sommaren beslöt byborna
tillsammans att ordna Pojo Byaloppis på
torget första lördagen varje månad.
Loppisen ordnades 3.7, 10.8 och 4.9.
Byföreningen åtog sig ansvaret att sköta om
marknadsföring och info. Vi får se om man
ännu i oktober vill ordna loppis och om
man kan vara utomhus eller om vi måste
ordna loppisen inomhus.
Byföreningen har igen förhandlat med
staden om en förlängning av hyresavtalet
för Gumnäs festplats. Ett förlängt avtal är i
kraft 2022–2024. Festplatsen har varit i
flitig användning hela sommaren och där
har ordnats både föreningens egna
evenemang och privata bröllop,
födelsedagsfester och en festival. Fastän
sommarsäsongen börjar vara slut kommer
vi ännu att ordna en höstfest. Höstfesten
och andra kommande evenemang erbjuder
någonting för var och en:
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HÖSTFEST 18.9
Festkommittén ordnar en underhållande
höstfest på Gumnäs festplatslördag 18.9 kl
18-23(00).
Stand up komikern Eeva Vekki lockar till
skratt. Kikka Show: Fängslande rytmer från
Kikkas repertoar från forna år. Slutet av
kvällens musikunderhållning svarar
trubaduren Vaakku.
Serveringsrättigheter. K-18.
Alkoholserveringen ska sluta kl. 23.00.
Biljett 8 €.

GARNCAFÉ
Garncafé första söndagen varje månad kl.
17–19 på Pojo Uncan.
Vi pratar, fikar och handarbetar. Ta med
eget handarbete, du är också välkommen
utan handarbete. Välkommen!

Trevlig höst till er alla och tag
kontakt med idéer och önskemål!
Kontaktuppgifter:
ordförande Marianne Liitelä
t. 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi
www.pohjapojo.fi

PYSSELKLUBB
för barn över 6 år på tisdagar kl. 16–17.30 på
Uncan i Pojo. Välkommen!
Klubbledare: Elena

Du har väl betalat din medlemsavgift?
Betalningspåminnelserna medför massor
av onödigt arbete och extra
postningskostnader för föreningen.
Tyvärr har vi ännu ungen byahjälp. Vi
informerar genast när det blir en ändring.
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