Djurmo turism Ab, styrelsemöte
Mötestid:

21.9.2016 kl. 9.30 – 12.00

Plats:

Vandrarhemmet på Jurmo

Närvarande:
Lundberg

Henrik Hellström, ordförande, Gunborg Gayer, sekreterare, Leif
och Ari Määttä

1. Brev till styrelsen från Joakim Rosén 2.9.2016
Joakim Rosén har till styrelsen sänt ett brev i vilket han undrar vad som denna
turistsäsong gick fel med verksamheten i Café Kvarnen och butiken. Många av de frågor
han
lägger fram hanterades redan på bolagsstämman i juli 2016.
Styrelsen beslutade besvara brevet från Joakim Rosén och håller i stort sett med
honom i
hans kritik. Se bilaga.
2. Problem enligt Rosén och styrelsens kommentarer
Öppethållningstiderna var nu under högsäsong 12 – 20, vilket måste betraktas som för
kort.
Uthyrningen av övre våningen till ”utomstående” i stället för att användas för
restaurangen. Med tanke på t.ex. brandsäkerhet är det mycket osannolikt att tillstånd för att
använda utrymmet för restaurangen skulle kunna fås. Däremot har företaget fått in hyra för
lokalen i form av iståndsättande av den.
Varorna i butiken alltför dyra. På grund av butikens småskalighet blir inköpspriserna
höga, vilket resulterar i betydligt högre försäljningspriser. Någon vara kan också ha prissatts
fel. Också svinnet på hösten efter säsong måste på något sätt betalas genom de högre
priserna.
Varför serverades under slutet av säsongen varken jurmoburgare eller fisk utan
pyttipanna och köttgryta? Här handlade det närmast om att man måste använda upp de
råvaror som fanns kvar mot slutet av säsongen.
3. Ekonomi
Ekonomin för den nyligen avslutade turistsäsongen ser inte så bra ut, utan det
förefaller
sannolikt att företaget går back i år trots att det periodvis låg riktigt många
bpåtar i hamnen. .
Exakta siffror saknas dock ännu. Den största orsaken torde vara att det
körde ihop sig på
personalsidan då Päivi Nikoskinen med omedelbar verkan sade upp
sig per 18.7, liksom kocken och Nikoskinens dotter och ny, ovan persdonal måste
rekryteras.
Skördefesten gick riktigt bra och besöktes av betydligt fler än väntat, framför allt på
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grund av den buss som skjutsade folk till Jurmo.
4. Nästa verksamhetsår
Öppethållningstiderna: gärna morgonöppet, kanske stängt någon timme på eftermiddagen,
och så igen öppet på kvällen. Dessutom start med hela säsongen tidigare än i år.
Användningen av övre våningen utreds, men står kanske realistiskt sett mot att vind- och
solskydda terrassen.
Utreds ifall man nästa år kunde göra anskaffningarna i samarbete med Brändö
Andelshandel.
På menyn ska det i fortsättningen finnas rökt fisk liksom också annan fisk, och likaså
jurmoburgare. Gärna ska det dessutom finnas färskt bröd på morgonen till båtgästernas
frukost. Eventuellt kan Ari Määttä åta sig att röka fisken ifall Kaj Lundberg levererar den.
Utreds om butiken nästa år närmast ska vara någon form av kiosk, varvid priserna inte
uppfattas som så höga och det dessutom friläggs större golvyta för Café Kvarnen.
Under rådande omständigheter finns det inte förutsättningar för att hålla en butik öppen året
om på Jurmo. Bengt Ejvald är dock villig att under sommaren 2017 arbeta sex timmar om
dagen, närmast med butiken/kiosken och administrationen av den och kaféet.
Fortfarande är det problem med att få hyresbostäder för eventuellt utomstående personal
sommaren 2017. Detta behöver ytterligare utredas. Finns det möjligheter hos Påvalls, i
radhuset?
Nästa års rekrytering måste inledas redan nu.
5. Beslut
Henrik Hellström kontaktar Bengt Ejvald för att få hjälp med den köttförsändelse som
anländer till Jurmo dagen efter detta möte. Samtidigt ombeds han ta sig en titt på räkningar,
diverse avtal och en del praktiska frågor med bland annat anmälningar till Åsub och betalning
av brygghyra till kommunen redan nu.
Hemsidan ska ses över och Ari Määttä kontaktar sin son Kalle Määttä om detta. Vid
årsskiftet borde sidorna vara färdiga. Lämpliga fotografier kan säkert fås av Kaj Lundberg.
Henrik Hellström kontaktar AMS och MOL för att Djurmo turism Ab ska få in
webbannonser redan nu inför nästa sommar. Antingen handlar det om en anställning av en
ansvarsperson för restaurangverksamheten eller om en person som kan hyra hela
verksamheten.
Detaljplaneringen av nästa säsong görs senare under vintern.
Helsingfors den 26 september 2016
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Henrik Hellström
ordförande

Gunborg Gayer
sekreterare
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