Medlemsbrev Alunda företagarförening mars 2016
Tillbakablick på 2015
Två stora utvecklingshändelser har skett i Alundabygden under
föregående år och som beskrivs här nedan. Vi tror att dessa
utvecklingssteg kommer att ha stor betydelse för bygden och för
företagandet i Alunda.
Alunda saknar idag både tomtmark för byggande och bostäder att köpa
eller hyra. Under året har byggande av parhus och seniorlägenheter
kommit igång. Vidare har kommunen startat upp detaljplanering av ett
omfattande tomtområde för villabyggelse. Kommunen har dessutom på
gång en översiktlig planering för ett centralt område för olika typer av
bebyggelse. Vi tror att dessa åtgärder kommer att öka inflyttningen och
därigenom skapa ökade möjligheter för företagarna i Alunda.
Den andra händelsen är färdigställandet av ombyggnaden av väg 288
till Alunda. Den förkortade restiden till Uppsala/Arlanda/Stockholm/
Mälardalen kommer att medföra en fin utveckling för Alundabygden,
både vad gäller befolkningsutveckling och företagande. Alunda kom
närmare världen och kommunens port mot söder öppnades. I slutet av
förra året skedde en pampig och uppskattad invigning av väg 288 till
Alunda. Företagen i Alunda medverkade i arrangemangen bl a genom
att företagen anskaffade företagsflaggor som representerade
respektive företag, totalt ett trettiotal. Ett lokalt kranföretag hälsade
besökarna välkomna genom högt vajande svenska flaggor vid infarten.

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!

www.alundaforetagen.se
info@alundaforetagen.se
Ordförande Daniel Larsson, PA04 AB,
info@pa04ab.se 073-6550983

På gång i föreningen och i Alunda
Närmaste aktiviteten är årsmötet den 6 april kl 19.00 på Furuhöjden.
Utöver årsmötesförhandlingarna blir det informationer om hur
presentation av företag genom hemsidan kan genomföras. Vidare skall
vi ha en diskussion om hur vi kan utveckla företagandet i Alunda
Handlargruppen arbetar med den sedvanliga vårmarknaden i Alunda
och andra aktuella företagsfrågor, lokalt i Alunda och inom kommunen
genom FiS.
Beklagligtvis stänger banken Nordea sitt kontor i Alunda.
Företagarföreningen måste därför nu arbeta på att få utökad
bankservice i Swedbank Alunda, att få kvar bankomaten i Centrum och
att få in annan företagsverksamhet i Nordeas nuvarande lokaler.

Att boka in i kalendern!
– för mer information och fler tips, titta i kalendern på
www.alundaforetagen.se!
16 mars
Företagarforum
kl 18.30-21, Bruksgymnasiet i Gimo. Träffa en mängd
aktörer som kan hjälpa dig i ditt företagande.

Ny hemsida för alla företagare i Alunda!
Alunda företagarföreningen har låtit en lokal webbyrå skapa ett sökoch bläddringsbart register över företag i Alunda. Den nya hemsidan
kan hittas direkt på adressen www.alunda.se/foretag eller via en länk
som finns på www.alunda.se. Här kan besökaren söka efter en tjänst
eller vara och få upp om det finns något företag i Alunda som erbjuder
detta. Exempel på sökningar kan vara målare, presentartiklar eller
hemsidor.
Vill ni att ert företag ska finnas med på hemsidan kan ni läsa mer om
hur ni går tillväga och vad som krävs på www.alunda.se/foretag/lagg-inforetag/.

6 april
Årsmöte
Kl 19.00, Furuhöjden. Vi startar med macka och fika.
20 maj
Tillväxtgalan
Save the date! Mer information kommer.

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!
Företag i samverkan finns även på Facebook: Företag i samverkan Östhammar
www.foretagisamverkan.se

