Invitasjon til «Bygdeblanding»
– deling av informasjon, meninger, idéer og et godt måltid!
I samarbeid med Eidtun bygdehusforening har Ersfjordbotn utviklingslag for 2. gang gleden av å
invitere til samling og fest for bygdas næringsliv og mangfoldige lag- og foreningsliv.

Fredag 16. Februar klokken 20:00 på Eidtun
Ersfjordbotn byr på mangfold, aktivitet og engasjement, med tradisjon for samarbeid om oppvekst,
skole, trafikksikkerhet, idrett, natur og friluftsområder. Bygda preges av et levende næringsliv og
stolthet over bedriftene som velger å etablere seg hos oss. Utviklingslaget jobber for kulturell, sosial
og næringsmessig utvikling av Ersfjordbotn. Vi trenger å høre hva som opptar dere, og hvordan vi kan
bidra.
Med positive erfaringer fra forrige «bygdeblanding» legger vi til rette for at vi som engasjeres i lag,
forening og næringsliv i Ersfjordbotn kan møtes for å lære mer om hverandre, diskutere aktuelle
problemstillinger og kanskje også etablere noen nye relasjoner. Med utgangspunkt i «møtet med
ordføreren» utviklingslaget arrangerte i høst, håper vi på gode diskusjoner om hva vi tenker om
fremtiden her på yttersida. I den sammenheng har vi invitert Kumlokk Holding AS til å komme å
fortelle om sine utviklingsplaner og byggeprosjekt i bygda, dette blir spennende å høre om og
diskutere videre rundt. Vi vil også presentere status i forhold til arbeide med trafikksikkerhet og
økende turisme i bygda. Vi tar gjerne imot innspill på konkrete temaer og presentasjoner av
erfaringer, inntrykk og utfordringer dere opplever.
Dette er et spleiselag der alle tar med et bidrag til bordet og egen drikke. På den måten er alle med
på å skape et spennende felles måltid med like stor variasjon som vi har i bygda, en riktig
«bygdeblanding». Vi tror god mat og drikke i godt selskap, vil videreutvikle fellesskapet,
engasjementet og mulighetene for oss «bygdefolket».
Ta med ansatte, styremedlemmer og de dere ellers mener er naturlige deltagere, inkluder partnere
og bli med på festen!

Velkommen!
Hilsen Ersfjordbotn utviklingslag og Eidtun bygdehusforening
Su: snarest og senest innen 12. februar med antall deltakere til e-post:
ersfjordbotn.utviklingslag@gmail.com eller mob: 95 79 99 88 (Anne-Lise Kjelkvik)

