Medlemsbrev Gimo företagarförening juni 2017

Hej medlem!
Nya styrelsen
Sedan årsmötet i våras så har vi en ny styrelse:

Gimo företagarförening - för dig som
har eller tänker etablera företag i Gimo
Vi är en stark röst som förenar och utvecklar Gimo

Ordförande: Christoffer Mårelius - Ica Supermarket
Vice ordförande: Linda Lamell - Fothälsan
Kassör: Anneli Storm - Storms Plåt & Smide
Sekreterare: Anne Charlotte Wellsten - Gimo Pastorat
Ledamot: David Wallström - Gimo Gym, Carina Elofsson Mumford, Sandvik Coromant, Mathias Schneider -Gimo Herrgård, Christer
Andersson - OK Q8
Revisor: Malin Roos - Roos Redovisning och konsultation
Valberedning: Benno Pettersson, Mysinge Livs, Micaela Zackrisson - M
Zackrisson e.firma
Ny representant i Företag i Samverkan är Kjell Larsson, Idékonsult.
Styrelseutbildning
Den 19 september så kommer den nya styrelsen att gå en
styrelseutbildning som Coompanion håller i.
Projektansökan Attraktivt och Levande Orter
Ansökan för projektet Attraktiva och Levande Orter är nu godkänt hos
Upplandsbygd och vi väntar in det slutgiltiga beslutet från
Jordbruksverket efter sommaren. Läs mer på
www.foretagisamverkan.se.
Dessa tre fokusgrupper är redan nu på gång i Gimo – Badet, Centrum
och Genomfart Gimo. Vill Du veta mer om grupperna så kontakta
Micaela Zackrisson, handelsutvecklare och projektledare Attraktiva och
Levande orter.
Handlare & serviceföretagare, fastighetsägare
Tisdag den 5 september kl 8, prel i Gallerian, har Jenny Ekerljung från
Coompanion bjudits in för att diskutera tomma butikslokaler och nya
möjligheter med innovationscheckar.
Vi kommer även att prata om vart handeln är på väg.

www.gimoinfo.se
Från och med vecka 26 och 3 månader framöver så är det en
annonskampanj på unt’s hemsida där vi gör reklam för
webbortssidorna. Alla medlemmar i företagarföreningen erbjuds att
kostnadsfritt finnas med på webbortssidorna med namnuppgift.
Paket med logga, bilder och kontaktuppgifter kostar 500 kr. Kontakta
info@designfotofabriken.se för mer information om paketen.
Hör gärna av Dig om Du har några som helst frågor eller om det är
något som Du vill att styrelsen skall driva. Med detta vill vi önska våra
medlemmar en härlig sommar!
Med vänliga hälsningar / Styrelsen

Vi främjar företagandet genom goda kontakter med
kommun och lokala organisationer

Välkommen att kontakta oss!
Hör gärna av dig till oss med dina frågor och synpunkter
när det gäller företagandet i Gimo och 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.gimoforetagen.se
info@gimoforetagen.se
Ordförande Christoffer Mårelius,
christoffer.x.marelius@supermarket.ica.se
Representant för Gimo företagarförening i Företag i
samverkan: Kjell Larsson, idekonsult@telia.com,
070-696 03 50

Att boka in i kalendern!
– för mer information och fler tips, titta i kalendern
på www.gimoforetagen.se!

23 augusti
Företag i Samverkan Styrelsemöte
5 september
Kl 8, prel Gallerian. Möt Jenny Ekerljung från
Coompanion och diskutera tomma butikslokaler,
innovationscheckar och om vart handeln är på väg.
Annons kommer.
19 september
Kl 18:30-21:30, Gimo Herrgård, Styrelseutbildning

Gimo företagarförening – Gimoföretagens röst i
föreningen Företag i samverkan
Gimo 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 framgång!

www.foretagisamverkan.se

