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VERKSAMHETSPLAN 2015 

 

1) Allmänt 

 

Verksamheten i byarådet bör vara flexibel så att det under verksamhetsåret kan 

göras initiativ samt förverkliga idéer som gynnar utveckling och gemenskap i Tenala. 

 

Föra en aktiv dialog med staden samt hålla kontakt med övriga byaråd inom 

Raseborg. 

 

Byarådets styrelsemöten är öppna för alla intresserade, tidpunkten för möten 

meddelas på tenala.fi samt på FB under gruppen Tenala, Tejnala, Tenhola. 

 

Vår- och höstmöte med program annonseras även i tidningen Västra Nyland. 

 

Byarådet bör sammankalla till ett gemensamt föreningsmöte om året. 

 

2) Publikationer 

 

Tenalablade utkommer som tidigare 2 gånger om året, i april och december. 

 

Båda numren delas ut till ortsbor med hjälp av frivilliga delare. (1200 hushåll) 

Utöver dessa så postas det också till sådana som betalat medlemsavgift under året. 

 

Tenalablade kommer också att finnas på hemsidan som pdf-fil. 

 

Tenalablade görs av ett mediaföretag (layout & ombrytning) som också har hand om 

annonsförsäljningen, för detta samarbete erhåller byarådet en ersättning.  

 

3) Byavandringar 

Byavandringarna är ett varumärke för Tenala som är avsett att fortsätta 2015.  

            Antalet vandringar brukar vara 3-4 varav ett är ett företagsbesök. 

4) By-assistent 

Projektet som började i april 2014 fortsätter till utgången av mars 2015. 

Projektet som finansieras i helhet av NTM-centralen och Suomen Kylätoiminta ry har 

gjort det möjligt att ha en person anställd 3 dagar i veckan i ett år. 

 



 

 

5) Intressebevakning 

Byarådet följer aktivt med olika planeringsprocesser som berör Tenala.  

 

6) Tenaladagen 

Byarådet är huvudarrangör för Tenaladagen som ordnas sista lördagen i juli. 

Övriga arrangörsföreningar och företag bidrar med eget program. Lotteriet ordnas 

gemensamt och eventuella överloppsmedel från detta fördelas mellan föreningarna. 

Ett behövligt antal planeringsmöten ordnas under vinter och vår i Företagarhuset. 

På uppföljningsmötet efter Tenaladagen 2014 framgick det att det krävs förnyelse 

och speciellt ett mera yrkesmässigt grepp om helheten för att Tenaladagen skall 

överleva. En lösning kunde vara att anställa en koordinator på deltid inför 

Tenaladagen 2015. Finansiering för detta har sökts under hösten 2014.  

7) Projekt  

Aktivt Tenala – textdelen renskrivs och byaplanen färdigställs. 

Bildverket – projektet ”Tenala i bild” kräver en arbetsgrupp för att få igång arbetet. 

Torgverksamheten – målsättningen är flere försäljare på sommartorget. Ett möte med 

torgförsäljarna ordnas efter nyår. 

8) Allmänt om utskott 

Byarådet kommer att jobba mera projektinriktat under verksamhetsåret. Med tanke 

på detta kan styrelsen utse olika arbetsgrupper/utskott inom olika områden. 

Utskotten kan också bestå av personer utanför styrelsen, dock så att det alltid är en 

styrelsemedlem som är sammankallare (ansvarsperson). Detta för att informationen 

skall nå byarådet. 

   

 


