Medlemsbrev Alunda företagareförening Mars 2017

Välkommen att kontakta oss!

Hör gärna av dig till oss med dina frågor och
synpunkter när det gäller företagandet i Alunda eller i
Östhammars kommun. Brinner du för något, funderar
över något eller vill engagera dig i styrelsen eller i
någon arbetsgrupp?
Tillsammans är vi starka!

Kallelse till Årsmöte 2017
Årsstämma 4 april
Då var det dags för årsmöte!
Dag: 4 april
Plats: Allianslokalen
Tid: 18:30

www.alunda.se/foretag
foretag@alunda.se
Ordförande Mia Mattsson, Alunda Järngjuteri AB
alundajarngjuteri@telia.com, tel 0174-101 94
Ni hittar oss också på Facebook:
www.facebook.com/alundaforetagareforening

Vi börjar årsmötet med föreläsning framfört av Jan Nystedt,
entreprenör och en av delägarna av Biototal. Han kommer berätta om
en spännande resa från Gasellföretag i Östergötland till ett företag med
15 anställda och en mycket okonventionell struktur i företagandet.
www.biototal.se
Efter föreläsningen blir det kaffe & mingel och därefter går vi över till
dagordningen.För att vi ska kunna förbereda med kaffevagn vill vi ha en
föranmälan senast den 31 mars.
Varmt Välkomna!
OBS...
Föreningen har ny e - postadress:
foretag@alunda.se
Vi påminner om...
Oland Visar är tillbaka…
Anmäl dig som utställare och representera dig själv och den mångfald vi
kan erbjuda på bygden! Oland Visar i Alunda den 11-13 augusti
2017.Den 90-åriga traditionen som är till för att visa upp vad Alunda
och Olandsbygden har att erbjuda lever vidare.
Välkomna till en kväll och två hela dagar fyllda av aktiviteter,
företagspresentationer, lokala företagare, idrottsföreningar och våra
kyrkor.
Du anmäler dig som utställare på www.olandvisar2017.com
Olandsbygden 2017…
Olands Hembygdsgille har bett oss informera våra medlemmar om
tidskriften Olandsbygden, ca 40 sidor. Olands Hembygdsgille har gett ut
den vart femte år sedan 1926. Årets utgåva kommer lagom till Oland
Visar i Alunda. Annonser från de lokala företagen har alltid varit en
omtyckt och uppskattad del. Det är inte så många företag kvar idag av
de som annonserade 1926 men de finns…
Vill du vara en av de som annonserar så tag kontakt med ordförande
Lennart Johansson, tel: 070-662 08 33.

Att boka in i kalendern!
4 april
Årsstämma
Kl. 18:30, Allianslokalen
13 maj
Vernissage ”Textilpimpa Alunda Centrum 2017”
Kl. 10:00 - 17:00
19 maj
Tillväxtgalan
11-13 augusti
Oland visar i Alunda

ALUNDA FÖRETAG FB - sida…
Vi fortsätter medlemsservicen med att lägga ut presentationer av medlemmarnas företag. För er som inte har en företags - sida på FB: Skicka
gärna en bild eller två på din verksamhet och en mindre text, så lägger vi ut det på vår gemensamma FB-sida. Materialet skickas till:
foretag@alunda.se

Lite mer om Oland Visar…
Ett litet axplock men mycket mer kommer att hända så vi rekommenderar en titt i programmet:
www.olandvisar2017.com
Hälsningar Styrelsen

Alunda företagarförening – Alundaföretagens röst i föreningen Företag i samverkan

Alunda företagarförening är en av medlemmarna i den ideella föreningen Företag i samverkan. De lokala företagarföreningarna i Alunda, Gimo,
Öregrund-Gräsö, Österbybruk och Östhammar samt Östhammars kommun arbetar tillsammans för ett hållbart näringsliv. Företag i samverkan är en
plattform för dialog, samarbete, erfarenhetsutbyte och påverkan. Tillsammans blir vi starkare - samverkan kring gemensamma frågor ger styrka! De
fokusområden som vi just nu arbetar med inom Företag i samverkan är handelsutveckling, stärkt nätverk, kompetensförsörjning, upphandling och
finansiering. Prenumerera gärna på Företag i samverkans nyhetsbrev, anmäl din e-post via www.foretagisamverkan.se
På www.foretagisamverkan.se hittar du aktuellt och nyheter inom de fem fokusområden som vi arbetar gemensamt med och
annat som berör näringslivet i Östhammars kommun, inbjudningar till och tips på lokala och regionala evenemang, utbildningar
och möten, företagsregister samt länkar till alla fem företagarföreningarna, kommunala upphandlingar, lediga lokaler,
företagsfrämjande aktörer och mycket mer!
www.foretagisamverkan.se
Företag i samverkan finns även på Facebook: Företag i samverkan Östhammar

