Medlemsbrev Alunda Företagareförening november 2019

Höstrapportering...

Ny medlem, välkommen!

Nätverksträff Stavby Bio
En mycket trevlig kväll hade vi på nätverksträffen!
Fördrink, film, kaffepaus med mingel och vi var runt 40
personer som hade samlats.

KERAMIKER SUSANNE WALL
Webbplats:
susannewall.com
E - post: susanne.k.wall@telia.com

Stort Tack till Stavby Bio som har en förträfflig
verksamhet. Mycket uppskattad!
Attraktiva & levande orter - vinterbelysning
På Centrumvägen i Alunda har ett antal ljusslingor satts
upp i de befintliga träden. Ljusen kommer att pryda orten
under den mörka årstiden.
Alunda har nu en vacker och modern vinterutsmyckning
tack vare samarbete med Östhammars kommun.

Nya vinterbelysningen på Centrumvägen

Alunda Företagareförening har ansvarat för
uppmonteringen av ljusanläggningen med stöd av Alunda
Utvecklingsgrupp.
Vårdcentralen i Alunda
Sedan början av mars månad har verksamheten i
Vårdcentralen i Alunda varit stängd på grund av dåliga
luftförhållanden för personalen. Vi i företagarföreningen
konstaterade i maj månad att inga åtgärder vidtagits i
lokalerna. Därför sändes den 6 maj en skrivelse till
kommunen där vår förening efterlyste information om
aktuellt läge för renoveringsarbetena.

Bolist Gustis AB,CVL:s Plåtslageri AB och
Alunda Utvecklingsgrupp in action!

Vidare pekade vi på hur viktig Vårdcentralen är för bygden
och betydelsen för företagandet i orten. Det fördes även
fram att vår förening innefattar en mängd kunniga företag
som är villiga att medverka till snabba reparationsinsatser.
Beklagligtvis har inget svar kommit till vår förening. I
samband med möte med Företagarföreningarna den 2
oktober framförde vår ordförande Kim Vidfält
förfrågningar till kommunen om varför ingen information
ges i detta för oss viktiga ärende.
Men nytt positivt besked finns att ge: vid Alunda
Utvecklingsgrupps kontakt med kommunens
fastighetsförvaltare meddelades att renoveringsarbeten
pågår och att lokalerna beräknas vara klara att överlämnas
till vårdcentralen den 30 november detta år.

På plats och god respons från Alundabon!

Julmarknad lördagen den 14 december
Oland Visar 2021 håller i trådarna även i år angående julmarknaden. Plats: torget i centrum. Tid: 12:00 - 16:00.
Alunda Företagareförening deltar i julmarknaden med evenemanget "Textilpimpa Alunda 2019 Julspecial".
Avslutningsvis...
...några bilder från nätverksträffen på Stavby Bio.

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!

alunda.se/foretag/foreningen
foretag@alunda.se
Ordförande Kim Vidfält
info@vidans.se
Ni hittar oss också på Facebook:
www.facebook.com/alundaforetagareforening

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen

