Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry
Pojo kyrkoby byförening rf

20.5.2014/MG

Medlemsbrev 2/2014
Bästa medlem!
Föreningens andra verksamhetsår har börjat bra. Energikvällen 17 februari var lyckad och välbesökt. Vid
vårmötet, som hölls 14 april kunde vi konstatera att föreningens ekonomi är god tack vare många bidragsgivare
och att vi nu kan satsa mera än i fjol på olika aktiviteter. I skrivande stund har vi byfesten i Gumnäs 17 maj
bakom oss. Vi hade vädrets makter på vår sida med en strålande solskensdag efter en lång kall period. Dagsfesten
besöktes av över 150 personer. Också kvällsfesten var lyckad och hade ca 100 besökare. Ett stort tack till vår
fantastiska festkommitté, Satu, Merja, Martti, Petri, Markus m.fl. som hade ordnat ett fint program och väldigt
trevliga fester.
Byahjälp
Fr.o.m. 19 maj har vi en ny byahjälp, Petri Lehtonen. Som jag skrev i det förra medlemsbrevet är reglerna
sådana, att en byahjälp med arbetskraftsmyndigheternas lönestöd kan anställas för högst ett år i gången. Jag
hoppas att ni kommer att hålla Petri sysselsatt. Han kommer att fungera på samma sätt och med liknande
arbetsuppgifter som den förra byahjälpen Matti. Också telefonnumret är det samma och också i det här fallet
fungerar Gretel Johansson som arbetsledare. Närmare anvisningar bifogas.
Ring Petri, 0400 152 993 då Du behöver hjälp.
Servicen i byn
Det händer fina saker i byn. F.d. Pojo affärscentrum håller på att utvecklas till ett riktigt bycentrum med bl.a. en
mångsidig livsmedelshandel, café, restaurangverksamhet, blomsterhandel och ombudspost. Invigningen är
planerad till 14.6. Det är ett betydelsefullt projekt som kommer att ha en stor inverkan på byns livskraft. Pojo
kommunhus är sålt till Sunpark som kommer att konvertera huset till ett bostadshotell. Också det projektet
kommer att ha en stor betydelse för byn och kommer, när det blir klart, att bidra till ökat liv och till en ökad
köpkraft.
Planering
Både centrumplanen och detaljplanen för Gumnäs-Klockarudden går framåt. För Gumnäs-Klockarudden har det
gjorts en hel del utredningar om bl.a. byggnadsmarken. Ett planförslag skall bli klart i juni och framläggas till
påseende i augusti-september. Om allting går som planerat skall planen slutligen fastställas före utgången av
detta år. Som ett resultat av utredningarna kommer planen att bantas. Det blir fråga om ca 25 småhustomter.
Tanken är att man nu satsar på kvalitet och planerar attraktiva tomter som också skall gå åt. I planförslaget
kommer det att ingå en småbåtshamn i närheten av det gamla reningsverket.
Vad gäller centrumplanen har det varit svårigheter att få fram gamla ritningar främst på avloppsnätet. Planen är
därför något fördröjd och kommer att bli klar något senare än Gumnäs-Klockaruddenplanen. I planförslaget
kommer den nya användningen av f.d. Pojo affärscentrum att beaktas.
Ungdomsarbete
En grupp frivilliga har fortsatt att hålla ungdomslokalen i Pojo öppen på fredagar 15.30–20.30 förutom de
måndags- och onsdagskvällar som lokalen hålls öppen i stadens regi. Som det nu ser ut kommer verksamheten att
fortsätta i höst. Det behövs flera frivilliga. Den som är intresserad kan vända sig till undertecknad.
Kommande evenemang
En Augustifest i samma stil som i fjol kommer att ordnas på Gumnäs festplats den 30 augusti. Mera information
senare, men pricka redan nu in datumet i kalendern. Byfesten 2015 är planerad att hållas 24.5.2015 och inte på
Raseborgsdagen. Konkurrensen mellan olika evenemang var rätt stor i år.
Ta gärna kontakt om du har synpunkter eller önskemål beträffande föreningens verksamhet.
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