Medlemsbrev Alunda företagareförening juni 2016

Sommaren är här och föreningen går ner i
viloläge men inte helt…
Attraktivt och levande centrum i Alunda – året runt
Hur kan vi stärka vår handel, vår service och vår tillväxt? Hur skapar vi
tillsammans ett attraktivt och levande centrum? 15 september blir det
workshop och inspirationsföreläsning i Öregrund med Marlene Hassel,
centrum- och handelsutvecklare samt konsult och rådgivare inom
centrum- och handelsfrågor. Maila redan nu alla dina idéer och förslag
till micaela@foretagisamverkan.se så sammanställer vi ett bra underlag
att utgå från inför workshopen. Dina synpunkter är viktiga!
Webbplatsen alunda.se/foretag
För er som väljer att inte själva administrera er företagspresentation på
webbplatsen finns vi till hands även i sommar. I det utökade
presentationspaketet av ert eget material ingår följande:
* Er logotyp (EPS, PDF, PNG eller JPG).
* Ert telefonnummer, era länkar (ex FB, hemsida, Instagram).
* Er presentationstext. Kan skrivas i Word eller direkt i mailet till oss.
* 1-7 foton (EPS, PDF, PNG eller JPG).
* 5 sökord framtagna av er.
Presentationspaketets pris: 499 kr exkl. moms.

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

Ni medlemmar som ännu inte har den grundläggande platsen
publicerad, hör av er så vi inte missar någon!
Kontakt: info@alundaforetagen.se, 0702-668 799 eller 076-233 65 19

Att boka in i kalendern!

Översiktsplan 2016 – lämna dina synpunkter!
Översiktsplanen finns nu för utställning på biblioteket i Alunda och i
entrén på kommunhuset. Underlag finns även att ladda ned på
www.osthammar.se/op2016. Synpunkter kan lämnas tom 31/8.

23 aug, Handels- och Serviceföretagarmöte
Kl 8:30, Alunda konditori

Ta chansen att utveckla ditt företag!
Kompetensutvecklingsprojektet Affärskompetens Nu har just nu
möjlighet att ta med några fler företag. Projektet har fokus på
affärsutveckling för solo- och mikroföretag i Norduppland. Läs mer på
www.affarskompetens.nu. Är du intresserad? Ring 0704-676 440 eller
maila info@affarskompetens.nu.

– för mer information och fler tips, titta i kalendern på
www.alundaforetagen.se!

15 sept, Attraktivt och levande centrum – året runt!
Kl: 7:30-10:30, Plats meddelas senare

Höstmöte
På vårt Höstmöte gästas vi av Tommy Einarö, från Peragenda är
inbjuden och som håller i föreläsningen ”Formeln för garanterad
framgång”. Mer information kommer senare gällande plats och tid.

Slutligen vill vi önska alla en underbar sommar
med vila och glädje. Vi ses till hösten!
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!
Företag i samverkan finns även på Facebook: Företag i samverkan Östhammar
www.foretagisamverkan.se

