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Da er det fredag 15. juni og noen starter vel sin etterlengtede ferie
i dag... God sommer til dere...

RALLY TELEMARK JUNIOR... 
Produksjonen er godt i gang med å legge grus og asfalt på denne helt
spesielle prøven. De store søylene til bropartiet blir klare rett over helgen.
Et billass med kuer kommer fra vårt naboland i Sverige neste uke.
Dette tror vi blir kjempebra og vi kommer tilbake med nærmere info
i løpet av sommeren... God PR får vi ihvertfall...

IKKE NOE SVAR FORELØPIG...
Vi venter fortsatt i spenning på svar fra fylket som vi var lover for flere
uker side. Streika får ta noe av skylden.

HJELP TIL DAGSPASS....
Kjenner du noen i følgende byer som kan hjelpe oss å selge DAGSPASS
fra slutten av juli eller starten på august ?
Porsgrunn, Skien, Brevik, Rjukan, Rauland, Bø, Seljord, Hovden, Bamle,
Siljan, Treungen, Ulefoss, Lunde, Gvarv eller Noragutu.
Hvis du har noen tips er det fint om du kontakter Vidar eller Erik om dette.
Vi trenger alt den hjelp vi kan få og våre kommisjonærer får lekkert
materiell. Provisjoner også.... Salgssteder på Notodden er nå godt
fylt opp...

MØTE MED LAG OG FORENINGER...
Torsdag 21. juni har vi innkalt alle våre samarbeidspartnere på lag og
foreningssiden til et felles orienteringsmøte på Brattrein Hotell. Vi velger
denne løsningen slik at alle involverte får den samme informasjon når
vi øyeblikkelig går inn i feriemodus... masse spennende blir tatt opp og
du er mer enn hjertelig velkommen til å hilse på våre samarbeidspartnere.

SKOLEN PUSSES OPP....
Etter befaringen på skolen ned på kaia er stemningen positiv til å legge
premieutdelingen der. Skolen har fått litt ansiktsløftning og de er svært
positive til å ta i mot oss på kvelden. Vi gleder oss...
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