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Medlemsbrev 1/2014
Bästa medlem!
Vårt första verksamhetsår är bakom oss. Som jag skrev i det förra medlemsbrevet, så har föreningen nu över 200
medlemmar och flera medlemmar blir det hela tiden även om takten nu självfallet är långsammare. Det första året har
varit fyllt av olika sorters aktiviteter, helt enligt verksamhetsplanen som medlemsmötet fastslog i februari 2013, och
litet därutöver. I det här medlemsbrevet beskriver jag närmast det vi har framför oss.
Kommande evenemang
Nästa evenemang är en energikväll i Bibliotekets aula måndagen den 17.2 med början klockan 17.45. Programmet
bifogas.
Föreningens vårmöte hålls på Stämbacken måndagen den 14 april klockan 18. Programmet förutom behandlingen av
de stadgeenliga ärendena är ännu öppet. Separat kallelse skickas senare.
På Raseborgsdagen lördagen den 17 maj ordnar vi en byfest för hela familjen på Gumnäs festplats kl 11-15 och en
bordsfest för vuxna kl 20-01. Mera information kommer i samband med kallelsen till vårmötet.
På hösten blir det igen en skördefest för föreningens medlemmar. Lyckligtvis är det långt dit ännu.
Byahjälp
Vår byahjälp, Matti Ikäheimo anställdes i maj 2013. Han kommer att fortsätta att jobba en bit in på sommaren. Tyvärr
är reglerna för sysselsättningsprojektet sådana, att vi inte kan förlänga hans anställning efter det. Vi kommer att
försöka anställa en ny byahjälp i sommar. Till dess hoppas jag att ni håller Matti sysselsatt. Nu i vinter kan det vara
bl.a. snöarbeten. Matti har också anlitats för att montera möbler. Han kan också ge råd i energifrågor och ADB-frågor.
Kostnaden är 10 € per timme plus km-ersättning. Kostnaden är avdragbar som hushållsavdrag. Du skall spara kvittot
för deklarationen.
Ring Matti, 0400 152 993 då Du behöver hjälp.
Servicen i byn
Det händer intressanta saker i byn. Pojo affärscentrum (K-butikens fastighet) ser ut att få en ny ägare som har planer
på en omfattande och mångsidig verksamhet i huset. Också bostadshotellsprojektet i Kommunhuset verkar att gå
framåt. Vi hoppas på det bästa. Det skulle vara fint med verksamhet också i det huset.
Tyvärr stängde Aktia sitt kontor. Vi lobbar för att postkontoret skall bli kvar i byn.
Mottagningen i Pojo hälsostation fortsätter som tidigare. Raseborgs nya HVC-organisation tycker jag är till fördel för
Pojo.
Planering
Ett utkast till ändring av detaljplanen i Pojo centrum har varit framlagd till påseende. Ett invånarmöte hölls 28.1.
Föreningen har blivit ombedd att komma med ett utlåtande. De medlemmar som vill påverka planen kan gärna
kontakta undertecknad.
Ungdomsarbete
En grupp frivilliga fortsätter att hålla ungdomslokalen i Pojo öppen på fredagar 15.30–20.30 förutom de måndags- och
onsdagskvällar som lokalen hålls öppen i stadens regi. Det behövs mera frivilliga. Den som är intresserad kan vända
sig till undertecknad.
Projektet att renovera ungdomarnas skejtramp som jag skrev om i senaste Medlemsbrev går framåt. Projektet
koordineras av Tanja Konttinen. Föreningen fick ett bidrag på 2 000 € av Sparbanksstiftelsen Karis-Pojo för
ändamålet.
Övrigt
Idén att inleda diskussioner med SJ för att undersöka möjligheterna att i framtiden öppna en järnvägshållplats i trakten
av kyrkobyn seglar nu i motvind och kan anses orealistiskt. SJ vill tvärtom att Y-tåget inte skall gå längre än till
Sjundeå. Vi hoppas att det inte lyckas.
Ta gärna kontakt om du har synpunkter eller önskemål beträffande föreningens verksamhet.
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