Medlemsbrev Gimo företagarförening november 2015

Hej medlem!
Här kommer det första nyhetsbrevet från styrelsen i GFF. Vi har tidigare haft
svårt att kommunicera vad vi jobbar med, men med detta ”nyhetsblad” ska
vi bli bättre.

Gimo företagarförening - för dig som
har eller tänker etablera företag i Gimo

Med vår ”nygamla” styrelse håller vi på att hitta ett bra samarbete och
arbetssätt både internt i styrelsen, men även med externa parter så som
GuG, FiS och diverse övriga intressenter.

Vi främjar företagandet genom goda kontakter med
kommun och lokala organisationer

GFF Styrelserepresentation:
Christoffer Mårelius, ICA Supermarket Gimo, ordförande, 0705-944357
Bengt Gademan, Risinge Förvaltning, vice ordförande, 070-5137135
Annelie Storm, Storms Plåtslageri, kassör
Lotta Wellsten, Svenska kyrkan, sekreterare
Christer Svärd, XL Bygg, ledamot
Ulf Eriksson, Korsbrons Åkeri, ledamot
Claes Nordh, Sandvik, ledamot
Anna Kramer Jansson, Hälso- och &Livscoach, ledamot
Linda Lamell, Fothälsan, valberedning
Benno Pettersson, Handlarn, valberedning

Vi är en stark röst som förenar och utvecklar Gimo

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

Pågående projekt som vi jobbar med:
288:an
Vi har haft en representant i åtgärdsvalsstudien angående sträckan GimoÖsthammar. 5 december är det invigning av sträckan Hov-Alunda och möte
om Gimo-Östhammar inkl genomfart Gimo är den 17 november. Sträckan
Alunda-Gimo ska vara klar under 2017 och NCC är entreprenör.
Förstärkt samarbete med Gimo UtvecklingsGrupp
Vi har haft en del gemensamma möten med GuG då våra intresseområden
är gemensamma. Vi har t ex tillsammans med GuG uppvaktat kommunen
med en skrivelse angående Gimo Simhall. Vi kommer vidare att jobba
tillsammans angående Utebadet och en del andra frågor. Nästa möte med
GuG är den 17 november.
Julbelysning
Vi har fått tillstånd att klä eken vid klockstapeln med julbelysning och en
skylt under med texten ”God Jul önskar Gimo Företagarförening”. Även
julbelysning på torget hos enskilda handlare är på gång till nästa år.
Genomfart Gimo
Vi kommer nästa år att kontakta mark- och fastighetsägare utmed 288:an
för en dialog kring att skapa en trevligare genomfart i Gimo. Det kommer
även vad det lider att komma upp en välkomstskylt vid Gimos södra infart.
Verksamhetsplan
Styrelsen tog på sig att se över årsavgiften i GFF. Denna har nu styrelsen
tagit beslut om att lämna oförändrad. Detta bland annat pga
julbelysningsinventeringen. Julmarknad på torget sker den 12 december,
som förra året på torget. Gemensam styrelseträff med FiS är måndagen den
30 november. Styrelsen har utöver våra bokade styrelsemöten även börjat
träffas på Sandviks matsal för ett lunchmöte ca en gång i månaden.
ESF företagsutvecklingsprojekt
Många har anmält sig till detta projekt som (om det beviljas, besked
kommer 11 december) genomförs med start i början av 2016 i samarbete
med FiS och Östhammar, Tierp, Heby och Älvkarleby kommuner. Jättekul
tycker vi i GFF. Mer information kommer…
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Att boka in i kalendern!
– för mer information och fler tips, titta i kalendern
på www.gimoforetagen.se!
30 november
Gemensam träff för alla fem företagarföreningars styrelser
och valberedningar Kl 18.30-ca 22 i Östhammar.
2 december
Kvällsmöte för företagare med tema besöksnäring
Föreläsning/workshop med Centrumutvecklarna
Kl 18.30-20, ingen föranmälan. Arr. Östhammars kommun.
12 december
Julmarknad på torget i Gimo

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

