KA

-2017-

Avoinna
joka päivä
klo 10 - 20

Puhelin:
02 4802 6036
040 595 8794

NNVIK

Iniöntie 27, 23390 Iniö

Kahvila
- Kahvia, kahvileipää ja pikkusuolaista
- Virvoitusjuomia, olutta ja siideriä
- Jäätelöä ja muita kesän herkkuja
- Iniöläistä Saaristolaisleipää
- Runsas kahvila-aamiainen
- Sauna ja suihku

040-557 4024
rabbe.holmberg@abolandsfastigheter.fi

Tillsammans för ett aktivt och levande Iniö. Året om – även i framtiden.
Yhdessä aktiivisen ja elävän Iniön puolesta. Ympäri vuoden – myös tulevaisuudessa.

familjekonsert

Majoitus

- Neljä 4-hengen yöpymismökkiä
- Yksi mökki parivuoteella
- Sauna- ja uintimahdollisuus
- Mahdollisuus ruokailuun
- Muutamia telttapaikkoja

LOLAS LAXSOPPA + BRÖD 5:Pro Iniö rf/ry säljer laxsoppa till alla hungriga lördagen den 29 juli
i Iniö, i Norrbys gästhamn, direkt efter Iniö Folks Barnkonsert.

Vuokraamme myös kajakkeja, kanootteja,
sekä soutu- ja moottoriveneitä.

www.cafealppila.ﬁ

TAIVASSALON APTEEKKI

Konserten börjar kl. 10.00 och pågår i ca 1 timme.
SÅS och KOPP står för sång och musik!
VÄLKOMMEN!

www.taivassalonapteekki.fi

PERHEKONSERTTI
LOLAN LOHISOPPA + LEIPÄ 5:–
Pro Iniö rf/ry myy lohisoppa nälkäisille lauantaina
29 heinäkuuta Iniössä, Norrbyn vierasvenesatamassa,
heti Iniö Folkin Lastenkonsertin jälkeen.

PUH. 02 878 175

Villa Högbo

Konsertti alkaa klo. 10.00 ja kestää noin tunnin verran.
Esiintyjänä on SOTTA ja PYTTY!
TERVETULOA!

1933

villa.hogbo@saaristokodit.fi
Kommunhusbacken 17,
23390 Iniö, Norrby
p: +358 440552253
saaristokodit.fi

Rengastien varrell
vid Ringvägen

a

Sponsor: Erkasgården, Lasse Mattsson, Lolas Service, Lyckans Fisk, Mervi Sjölund

ALLSÅNG - yhteislaulua

Skärgårdslunch
Saaristolaislounas

10 €

Ti- To 11.30-14.00
Församlingshemmet
Seurakuntatalolla

www.saaristovälittäjä.fi

050 – 566 2832
Lolas Service

Catering – Pitopalvelu & Taxi

Allsång för hela familjen lördagen 12.8.2017 kl. 15.00
vid Bruddalsviken, Björklunds Båtslip.
Medverkande Lasse von Hertzen med flera.
Inträde för vuxna 5:– och barn under 12 år gratis.

Yhteislaulua koko perheelle lauantaina 12.8.2017 klo 15.00
Bruddalsvikenissa, Björklundin Venetelakalla.
Mukana m.m. Lasse von Hertzen.

Arrangör/Järjestäjä: Pro Iniö

VIRKE OCH MYCKET ANNAT
PUUTA JA PALJON MUUTA
Byggmaterial

Rakennustarvikkeet

Markentreprenad

Maanrakennustyöt

Sjötransporter

Merikuljetukset

Stugservice

Mökkipalvelut

Vierassatama, Camping
Sauna, suihku, pesutupa, teltta- ja asuntovaunupaikkoja

044-5542960

NABBAS STRAND

Skärgårdsservice - Saaristopalvelut

Huoltoasema, Thai-ravintola
Polttoaineet A24, Kahvio. Ravintola 17.6.-13.8.2017

öppet

9–11 avoinnna

Vene- ja konehuolto
Volvo Penta, Honda, Mercury, Suzuki. Varaosia ja tarvikkeita

NAGU ANDELSBANK
NAUVON OSUUSPANKKI

INIÖ SERVICEPUNKT
INIÖN PALVELUPISTE

Skärgårdsvägen - Saaristotie 4540
Tfn/Puh 010 255 2810
e-post/s-posti: nagu@op.fi

Iniövägen 590
(Områdeskontoret/Hälsocentralen, Aluekonttori/Terveyskeskus)
Onsdagar/Keskiviikkoisin kl./klo 11–14

Tillsammans för ett aktivt och levande Iniö. Året om – även i framtiden.
Yhdessä aktiivisen ja elävän Iniön puolesta. Ympäri vuoden – myös tulevaisuudessa.
Iniö är äkta skärgård. Där de lilla och enkla har stor
betydelse. Så är det nu och ska vara också i framtiden, både vinter som sommar.

Iniö on aitoa saaristoa. Siellä pienellä ja yksinkertaisella on suuri merkitys. Niin on nyt ja niin pitää olla
myös tulevaisuudessa kesät talvet.

Föreningen Pro Iniö har grundats med målsättningen
att vi tillsammans både fastbosatta, deltidsboende,
byalag, föreningar och företag aktivt jobbar för att
hålla Iniö levande året runt.

Pro Iniö yhdistys on perustettu tavoitteenaan yhdessä
sekä vakituisten iniöläisten että osavuosiasukkaiden,
kylätoimikuntien, yhdistysten ja yritysten kanssa aktiivisesti toimia Iniön elävän ympärivuotisen tulevaisuuden puolesta.

Iniö kommer för alltid att finnas på våra kartor, men
för att säkerställa en framtid på Iniö med dagvård,
skola, äldreomsorg, hälsovård, butik, post, bank osv
har det under våren grundats en Pro Iniö förening,
som främst kommer att jobba för att få inflyttning av
barnfamiljer och för att ungdomar och unga vuxna
ska bo kvar på Iniö.
Ta kontakt om Du eller ditt företag kan hjälpa till
att jobba för ett levande Iniö. Vi behövs allihopa, vi
har olika kunskap, intressen och synvinklar, men ett
gemensamt mål!
Bli medlem i föreningen nu, ifall du inte redan är det.
Och följ oss via facebook!

Iniö tulee aina olemaan kartalla, mutta varmistaaksemme päivähoidon, koulun, vanhusten huollon,
terveydenhuollon, kaupan, postin, pankin jne toiminnan on keväällä perustettu Pro Iniö yhdistys. Yhdistyksen pyrkimyksenä on sekä kehittää lapsiperheiden
sisäänmuuttoa että saada nuoret ja nuoret aikuiset
jäämään Iniöön.
Ota yhteyttä jos Sinä tai yrityksesi haluaa auttaa
työssä elävän Iniön hyväksi. Kaikkia meitä tarvitaan,
jokaisella on erityistä tietoa, taitoa, osaamista, intressejä ja näkökulmia, mutta yhteinen päämäärä!
Liity nyt yhdistyksen jäseneksi, jos et jo ole jäsen.
Seuraa meitä Facebookissa!

TÄVLING - KILPAILU
Vinn ett presentkort (3 st) för 20:– till valfritt företag eller förening på Iniö.
Voita lahjakortti (3 kpl) arvo 20:– vapaavalintaiseen yritykseen tai yhdistykseen Iniössä.
Lämna in kupongen i Pro Iniös postlåda vid anslagstavlan vid Iniö Lanthandel senast to 20.7.2017.
Vinnaren kontaktas personligen!
Jätä kuponki viimeistään to 20.7.2017 Pro Iniön postilaatikkoon, Iniö Info ilmoitustaululla Iniö Lanthandelin edessä.
Voittajaan otetaan henk.koht yhteyttä!
Namn/Nimi:
Adress/Osoite:
Telefon/Puhelin:
E-post/S-posti:

PRO INIÖ -medlemskap

PRO INIÖ -jäsenyys

10:– /person/år för egentlig medlem
50:– /person/år för understödande medlem
eller understöd med valfri summa.

10:– /henkilö/vuosi varsinainen jäsen
50:– /henkilö/vuosi tukijajäsen tai tuki valinnaisella summalla.

Förfrågningar om medlemskap och understöd
kontakta:
Janne Gröning 0400-223456
janne@archipelagophoto.com

Kysymykset koskien jäsenyyttä / tukijäsenyyttä:
Janne Gröning 0400-223456
janne@archipelagophoto.com

Skriv ditt namn eller företag, adress, telefon och
e-postadress i meddelanderutan!
Bank: FI93 5560 0920 0321 18

Kirjoita nimesi tai yritys, osoite, puhelin ja
s-postiosoite viestiruutuun!
Pankki: FI93 5560 0920 0321 18
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