Medlemsbrev Gimo företagarförening december 2017

Hej medlem!
Under hösten har styrelsen fokuserat på förberedelser inför Jul på
Gimo torg, som går av stapeln nu på lördag 16 december kl 13-16. Det
är Gimo företagarförening i samarbete med Svenska kyrkan Gimo
pastorat som arrangerar dagen. Det blir julmarknad, lokala företag,
föreningar, häst och vagn, luciatåg, marschaller och mycket mer! Se
annonsering i Annonsnytt för hela programmet. Hoppas att vi ses där!
Föreningen har även satt upp belysningen på trädet vid 288:an.
Vi har redan nu spikat datum för årsmötet. Skriv in den 16 mars i
kalendern, vi återkommer med inbjudan till en trevlig kväll!
Vi kan också nämna att Företag i samverkan väntar det slutliga
beskedet på projektansökan Attraktiva och levande orter från
Jordbruksverket i början av 2018, något försenat med andra ord. I Gimo
är fokusgrupper redan igång kring badet, rastplats och torget.
Informationstavla kommer upp i Gimo centrum under december. Läs
mer om projektet på www.foretagisamverkan.se. Vill du veta mer
och/eller engagera dig, kontakta Micaela Zackrisson, handelsutvecklare
Företag i samverkan micaela@foretagisamverkan.se
Hör gärna av Dig om Du har några som helst frågor eller om det är
något som Du vill att styrelsen skall driva.

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

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR!
Med vänliga hälsningar Styrelsen

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

16 december
Kl 13-16: Jul på Gimo torg!
31 januari
Kl 7-9.30 i Kvarnen, Gimo: Företagare, politiker och
tjänstemän i Östhammars kommun bjuds in till möte
om företagsklimat. Håll utkik efter inbjudan/annons.
Arr. Företag i samverkan
16 mars
Save the date! Årsmöte Gimo företagarförening.
18 maj
Save the date! Tillväxtgala

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

