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1. Allmänt 

Tenala Byarådsförening r.f. är en ideell förening vars syfte är att stöda och förbättra 
de allmänna förutsättningarna samt utveckla såväl näringslivet som boende. 
Föreningen skall också arbeta för en ökad trivsel i Tenala kyrkby samt närliggande 
omgivning. 

2. Styrelsens sammansättning 

Kim Holmberg (ordf.), Anna Taube-Mattson (viceordf.), Magnus Selenius (sekr.), P-O 
Friman (kassör), Annika Sjöblom, Lars-Ove Backman, Kent Gustafsson, Simon 
Lindqvist, Börje Broberg.  

Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten under året i företagarhuset. Alla möten 
är öppna för alla intresserade. 

Föreningens verksamhetsgranskare för 2013 är Johan Lindgren och Anders von 
Bonsdorff.  

3. Aktiviteter 

Tenalablade har utgivits två gånger under året. Upplagan är 2.500 ex. 
Samarbetsavtalet med MR Media fortsatte under 2013. 

Årets byavandringar har gått till Mannerheim stenen i Harparskog den 2 juli, Elftec 
Ab i Svedja by den 9 juli och till Pargas gård den 16 juli. Sammanlagt ca.220 personer 
deltagit. 

Tenaladagen, sista lördagen i juli, var återigen en publikframgång. Byarådets 
viktigaste uppgift var att vara sammankallare för de medverkande föreningarna. 
  

4. Verksamheten 

Vårmötet hölls den 24 april i Företagarhuset med 14 personer närvarande.                         
Efter mötet informerade Niklas Skog från staden bland annat om planering av 
tomtmark i Tenala. Även eventuella vindkraftparker i Tenala området diskutterades. 

Föreningen delade ut två stipendier a´ 50 euro till Roy Kämpe och Fredrika 
Blomqvist i Höjdens skola.  



Höstmötet hölls den 27 november i Företagarhuset , 11 medlemmar deltog.       
Anna Taube- Mattson, P-O Friman och Simon Lindqvist ville avgå ur styrelsen. I 
stället för dessa valdes Jenny Huldin och Simon Friman till nya styrelse medlemmar. 
Efter mötet presenterade Patrik Berghäll sig själv samt boken I fjärrpatrullerna som 
han skrivit.                                                                
 

5. Byassistent 

Bya-hjälp projektet som finansieras av NTM-centralen och Suomen Kylätoiminta 
gjorde det möjligt att anställa en långtidsarbetslös för ett år. Pirjosisko Rämö 
anställdes som byassistent och hennes arbetsuppgifter var i huvudsak kontorsjobb. 
Hon fungerade även som koordinator för Tenaladagen. Hennes arbetsförhållande 
började i mars 2013 för att sedan sluta i mars 2014. 

 

6. Hemsidan 

På våren utsågs Kent, Kim, Börje, Simon och Magnus till en arbetsgrupp för 
planering av hemsidan Tenala.fi. Gruppen kontaktade tidigt Robin Nylund för att 
övertala honom att ”göra” sidan. Under hösten började sidan ta form för att öppna i 
början av december.   

 

7. Byaplan 

Arbetet med att göra upp en byautvecklingsplan för Tenala började med ett allmänt 
möte i slutet av september. Mötet som var välbesökt med nästan 30 deltagare. 
Mötets huvudsakliga uppgift var att komma med spontana uttalanden och förslag i 
största allmänhet. Mötet gjorde en SWOT-analys som sedan kom att ligga som 
grund för det fortsatta arbetet. Det allmänna mötet avslutades med att utse en 
arbetsgrupp som fick i uppgift att sammanställa en frågeenkät som skulle finnas som 
bilaga i julnumret av Tenalablade. Byaplanens textdel skall vara färdig till vårmötet 
2014.  

 

8. Bidrag 

Svenska kulturfonden har beviljat föreningen 1.000 euro för uppgörande av en 
byautvecklingsplan för Tenala.                                                                                       
Tenala Sparbanksstiftelsen tilldelar byarådet Aktia priset på 1.000 euro för våra 
strävanden och det jobb vi utför ideellt för byns trivsel. 



9. Ekonomi  

Föreningens ekonomi visar en förlust på  3.235,07euro. Föreningen har 
banktillgodohavanden totalt 18.871,24 euro.               

   

 


