Medlemsbrev Gimo företagarförening juni 2016

Hej medlem!
Snart är det dags för semestertider, vilket innebär ett lugn för en del av
oss och högsäsong för andra.

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!

Pågående projekt som vi jobbar med:
Ny bussterminal och busslinjer till Gimo?
Företagarföreningen är med i en diskussion med olika intressenter för
att omlokalisera bussterminalen samt diskussioner hur framtida
busslinjer mellan Uppsala och Gimo bör se ut.
Välkomstskylten och dess utformning
Samtal förs hur vi ska vidareutveckla och ”göra klart” välkomstskylten
vid Gimo infart.
Handelsutveckling
Handlare och serviceföretagare i Gimo träffas regelbundet igen och
planerar bl a för gemensamma aktiviteter. Nästa möte är 28 juni – se
kalendern – välkommen!
Attraktivt och levande centrum i Gimo – året runt
Hur kan vi stärka vår handel, vår service och vår tillväxt? Hur skapar vi
tillsammans ett attraktivt och levande centrum? 16 september blir det
workshop och inspirationsföreläsning i Gimo 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!
Gimobadet
Badet saknar i dagsläget en arrendator för sommaren 2016. Detta
innebär att kommunen kommer att sköta driften av badet på en ”lägsta
nivå”, dvs gräsklippning och dylikt.
Nya medlemmar
Vi vill också passa på att hälsa nya medlemmar välkomna!
Mauds Livskraft, Maud Lager
Gimo Hockey
Gimo Gym AB
Arbetsförmedlingen
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.
Sist men inte minst vill vi passa på att hälsa alla våra medlemmar en
underbar och trevlig sommar!
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

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: Bengt Gademan, info@risinge.nu

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

28 juni Handel- och Serviceföretagarmöte
Kl 08:30 i Gallerian
27 augusti Torgfesten
16 september Attraktivt och levande centrum
Kl 07:30-10:30
Workshop med Marlene Hassel, ordförande i Sveriges
Centrumutvecklare
Mer information kommer!

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

