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Läsartext, EU-projekt, Sibbo

Sibboflickor på lyckad resa till Zagreb
Fem flickor från Kungsvägens skola i Sibbo besökte nyligen Kroatiens
huvudstad Zagreb.
När vi reste till Zagreb den 5 mars var vi
alla ganska nervösa inför mötet med våra värdfamiljer.
När vi var framme i Zagreb träffade vi
våra värdfamiljer och åkte hem till dem.
Nästa dag var det program som skolan
där hade ordnat. Vi fick en guidad tur genom Zagreb på eftermiddagen. En middag med alla deltagare i Erasmusprojektet stod också på måndagens schema.
På tisdagen fick Ella och Ylva träffa
Zagrebs borgmästare i ett konferensrum
fylld med journalister och tv-reportrar.
Resten av flickorna besökte ett museum.
Följande dag skulle några av vara med
i tv-intervjuer för ett morgonprogram,
som tydligen var ganska stort i Kroatien.
Sedan samlades alla i skolan och de förklarade spelreglerna för Gymkhana.
Det är ett spel där vi var indelade i grupper med elever från olika länder och vi
skulle lösa frågor tillsammans genom att
springa runt i Zagreb. Spelet gick bra för
Finlands elever i och med att det fanns
finländare i alla grupper som placerades
på prispallen.
Torsdagsförmiddagen spenderade vi
på museum och sedan var det dags för
shopping och lunch med alla finländare.

SAMMANTRÄDEN
Borgånejdens
arbetssökande rf
Årsmöte 26.4.2017 kl. 17.00
i föreningens byrå, WSOYhuset, Brunnsgatan 37,
Borgå.
Styrelsen

Nyby- och
Metsäpirttivägarnas
enskilda väglags
årsmöte hålls onsdagen
26.4.2017 kl. 17:00 i Kullo
FBK:s möteslokal Brandkårsvägen 10 Kulloby. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Välkommen!
Styrelsen

TACK

Bästa kunder och samarbetspartners

Ett varmt tack för ett gott och trevligt samarbete under de
gångna åren. Verksamheten på Bageri Henriksson fortsätter sedan 1.4.2017 av en ny företagare, Mikael Yli-Seppälä,
tillsammans med vår personal.
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Senare på torsdagskvällen hann vi också gå på ett zoo, vilket var väldigt roligt.
Sista dagen i Zagreb spenderade vi
först på ett museum i Krapina och efter
det lite mer shopping och god mat. Sista kvällen gick ganska snabbt och plötsligt var det lördagsmorgon och dags för
oss att åka hem.
Programmet var ganska rörigt i bör-

jan kan vi erkänna, men mot slutet blev
det definitivt en väldigt rolig och oförglömlig resa. Vi hoppas att det blir en lika rolig resa för de elever som kommer
till Finland i maj, vi hoppas också på lite sol då.
Ella Forss, Pernilla Sundström, Alexan-

Vi önskar Er samt Bageri Henriksson allt gott.

Tack, Kenneth och Bigge Bärlund
KUNGÖRELSER

dra Grön, Isabella Grön, Ylva Holmberg

Dagens bild

Ansökan om marktäktstillstånd, Sondby
VACKERT. Solveig Joufs besökte Åbo den
5 april och fick
njuta av sommarstämning
med blommor,
uteserveringar
och glada
människor.

Rudus Oy ansöker om marktäktstillstånd för täkt av grus
på fastigheterna Djupvikens skogsområde 638-464-3-109,
Sandhöjden 638-464-3-153 ja Malmskogen 638-464-3-129
i Sondby området. Täktområdes areal är ca 24,2 ha och
täktmängden ca 1 500 000 m3. Täkttiden är 15 år. Området
ligger vid Långmalmsvägen.
Det är möjligt att bekanta sig med ansökningshandlingarna
12.4 – 11.5.2017 på servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B. Grannarna och de vars boende, arbete eller övriga
förhållanden projektet betydligt kan påverka reserveras
möjlighet att bli hörda. Eventuella åsikter kan lämnas eller
skickas till servicekontoret Kompassen, Krämaretorget
B (PB 23, 06101 Borgå eller kirjaamo@porvoo.fi) senast
11.5.2017 före kl. 16.00. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”Rudus Ab Sondby”.
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Joufs
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Upplev grönskans mirakel!
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Försäljning av mylla:
050 336 5703
050 337 9442

www.metsapirtinmulta.fi

Beställ nu gräsmatte- eller trädgårdsmylla
förmånligt frambefordrad eller hämta själv
med egen släpvagn eller egen lastbil
från Sköldviksvägen 241 i Kullo.
Tillverkare och försäljare: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
PB 100 | 00066 HRM | Semaforbron 6 A | 00520 Helsingfors | tfn 09 156 11 (växel)

KÖPES

Vi är en tidning för hela Östnyland.

Dödsbon, flyttningar, vindar.
Slutstädning enl. överensk.
25 års erfarenhet. Bortglömda
föremål, kärl, vaser, klockor,
bestick mm. värdeföremål.
Ring och bjud vad som helst.
Armas F. T. 044 2403 941

Nära kommer först.

Avain sähköiseen taloushallintoon
Haaga-Helian liiketalouden opiskelijoiden ja
Yrityslaskenta Oy:n yhteistyöllä järjestettävä maksuton
tapahtuma taloushallinnon nykytilanteesta ja
tulevaisuudesta. Tervetuloa sähköistymään!

19.4. klo 14-17

Haaga-Helia | Porvoon Campus
Luennot: Sähköinen taloushallinto käytännössä
Sähköinen taloushallinto kirjanpitäjän näkökulmasta
Sähköisen taloushallinnon hyödyt yrittäjälle
Sähköisen taloushallinnon toteuttamistavat
Julkishallinnon uudistukset
Tarjolla kahvit pienen purtavan kera.
Ilmoittautumiset 18.4. mennessä Facebookissa:
Avain Sähköiseen Taloushallintoon

@ASTtapahtuma

