Medlemsbrev Gimo företagarförening oktober 2016

Hej medlem!
I AnnonsNytt i oktober så hade vi med en insticksfolder för att
presentera föreningen och vårt arbete, samt för att värva nya
medlemmar. Claes Nord var med och representerade styrelsen och
berättade om företagarföreningen under Attraktivt och Levande
Centrum som var i september. Uppföljning nu i november.
Julbelysning
Vi kommer fylla i den gren som saknas i trädet vid 288an och Sandvik
planerar att bekosta ett ljusträd utanför personalmatsalen vid väg 288.
Busslinjerna
Vi finns med vid planeringsmötena gällande framtida sträckning.
Jul på Gimo Torg
Lördag 10 dec, kl 13-16. Annons i AnnonsNytt i oktober och november
med uppmaning för utställare att boka plats. Bord ställs som vanligt
upp på fredagen.
Företag i Samverkan
Vi söker också nu efter en ersättare för Bengt Gademan i FiS och
valberedningen kommer att jobba vidare med uppdraget.

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: Bengt Gademan, info@risinge.nu

Att vara företagare i Östhammars Kommun
Vi planerar att till årsmötet i vår bjuda in näringslivschef Ulf Andersson
för att diskutera ämnet och prata om Företagsklimat.
Attraktivt och Levande Centrum, del 2
Den 15 november är det uppföljning av Attraktivt och Levande
Centrum. Plats och tid meddelas senare.
ALLA är välkomna att vara med och påverka hur vi skall få Gimo mer
attraktiv.

Att boka in i kalendern!

www.gimoinfo.se
Alla medlemmar i företagarföreningen erbjuds nu att kostnadsfritt
finnas med på info-sidorna med namnuppgift. Mer info kommer.
Paket med logga, bilder och kontaktuppgifter kostar 500 kr. Kontakta
info@designfotofabriken.se för mer information om paketen.

15 november
Attraktivt och levande Centrum, del 2
Plats och tid meddelas senare

Nya medlemmar
Välkommen till vår nya medlem:
Organiserat med Carolin

– för mer information och fler tips, titta i kalendern
på www.gimoforetagen.se!
9 november
Kick-off i Tierp för deltagarna i Affärskompetens

7 december
Frukostmöte
Plats och tema meddelas senare
10 december
Jul på Gimo Torg kl 13.00-16.00

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

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

