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Medlemsbrev 2/2013
Bästa medlem!
Vår förening har fått en fin start. Vi har nu snart 200 medlemmar. Medlemsantalet har klart överträffat våra
förväntningar och gör att vi nu med fog kan påstå oss vara representativa när vi tar ställning till frågor som på olika
sätt påverkar oss och vår omgivning. Vår verksamhet har också fått fin publicitet i media.
Fester och sammankomster
Byfesten som vi ordnade på Gumnäs festplats på Raseborgsdagen den 18 maj blev en stor framgång. Tillställningen
besöktes av c 400 personer. Ett jättetack till Sami Letti & Co för de lyckade arrangemangen. Tack vare framgången
beslöt vi att göra byfesten till en årligen återkommande tradition. Uppmuntrade av framgången beslöt
arrangörsgruppen att också ordna andra typer av fester och sammankomster.
Nästa fest som är avsedd endast för föreningens medlemmar går av stapeln på Gumnäs festplats lördagen den 31.8 kl.
18 – 24. Se bifogade bilaga!
Föreningens höstmöte hålls på Stämbacken måndagen den 28.10 kl. 18. Möteskallelsen skickas senare.
Byahjälp
Vår byahjälp, Matti Ikäheimo anställdes i maj. Han hjälper föreningens medlemmar med arbeten som vi inte klarar
själva. Under den tid han arbetat för oss har han klippt gräsmattor, rensat rabatter, bytt batterier i alarm, hjälpt till med
att hugga ved, satt upp lampor m.m. Han är händig och tvåspråkig.
Kostnaden är 10 € per timme plus km-ersättning. Kostnaden är avdragbar som hushållsavdrag. Du skall spara kvittot
för deklarationen.
Ring 0400 152 993 då Du behöver hjälp.
Servicen i byn
Vi är kontinuerligt med som påverkare för att upprätthålla en skälig servicenivå i byn. Bl.a. är undertecknad med i
Grundtrygghetsnämnden där besluten om den nya hvc-strukturen och rollfördelningen mellan mottagningarna i
Ekenäs, Karis och Pojo skall fattas under hösten.
Vi har också kontinuerligt kontakt med Varuboden-Oslas ledning om planerna för att förstora affären i byn.
Trivseln i byn
Som jag skrev i senaste medlemsbrev så har vi kontaktat byggnadstillsynen med anledning av Västra Nylands
Folkhögskolas byggnaders ruskiga utseende mitt i byn och vi väntar nu på vad som skall hända under hösten.
Vi kommer under sensommaren att tillsammans med bl.a. stadsplaneringsarkitekten ”ta en titt” på kyrkobyns centrum
för att se hur man med ändringar i detaljplanen kunde förbättra trivseln i byn.
Ungdomsarbete
En grupp frivilliga har t.o.m. 31.5 hållit ungdomslokalen i Pojo öppen på fredagar 15.30–20.30 förutom de måndagsoch onsdagskvällar som lokalen hålls öppen i stadens regi. Vi fortsätter med det när skolorna börjar.
Vi är med i ett projekt som tar sikte på att renovera ungdomarnas skejtramp som nu är i dåligt skick och rentav farlig
att använda. Bildningsdirektören har lovat oss material om vi sköter jobbet. Det har vi tänkt göra dels som talkoarbete
och dels med arbetsinsatser av byahjälpen Matti Ikäheimo.
Motion
Vi har tillskrivit Fritidsnämnden och framfört våra synpunkter på kyrkobyns spånbanas dåliga skick för sommarbruk
och bristen på underhåll.
Övrigt
Vi kommer i samarbete med Fiskars Bruk att kontakta SJ för att inleda en diskussion om möjligheterna att i framtiden
öppna en järnvägshållplats i trakten av kyrkobyn. Initiativet framfördes vid föreningens extra möte i februari.
Ta gärna kontakt om du har synpunkter eller önskemål beträffande föreningens verksamhet. Nya projekt är på
kommande efter sommaren. En ny verksamhetsplan diskuteras på föreningens höstmöte i oktober.
Hälsningar,
Pojo kyrkoby byförening rf,
Martin Glader, ordf.
martin.glader@sboksi.fi, tfn 0400 210625

