Medlemsbrev Öregrund-Gräsö företagarförening juni 2016

Ordförande har ordet
Bäste medlem,
Öregrund-Gräsö Företagarförening har haft sitt årsmöte. Nya i styrelsen
är Gräsöföretagaren Alexander Lindgren - Gräsö Kanotcentral, Jessica
Bodin - Trafikkompetens och Jenny Johansson - Skärgårdscatering. Läs
mer på www.ogff.se. Notera att det fortfarande går att komma med i
projektet Affärskompetens Nu, som fått dryga 23 miljoner i
kompetensutvecklingspengar från Europeiska socialfonden, se nedan.
Nu står vi alla i startgroparna inför sommarsäsongen. Styrelsen önskar
alla företag i Öregrund och Gräsöområdet en riktigt bra
företagssommar. Lycka till!
Med vänlig hälsning
Gunnar Hoffman, ordförande i Öregrund-Gräsö företagarförening

På gång i föreningen och i Öregrund/Gräsö
Attraktivt och levande centrum i Öregrund – året runt
Hur kan vi stärka vår handel, vår service och vår tillväxt? Hur skapar vi
tillsammans ett attraktivt och levande centrum? 14 september blir det
workshop och inspirationsföreläsning i Öregrund 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!
Översiktsplan 2016 – lämna dina synpunkter!
Översiktsplanen finns nu för utställning på biblioteket i Öregrund och i
entrén på kommunhuset. Underlag finns även att ladda ned på
www.osthammar.se/op2016. Synpunkter kan lämnas tom 31/8.
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.

Öregrund - Gräsö Företagarförening är en ideell
förening med uppgift att:
- tillvarata medlemmarnas intressen - kontakta oss och
berätta vad du behöver
- främja sund utveckling inom företagen
- samarbeta och samråda med näringslivets
organisationer och samhällets myndigheter
- skapa förutsättningar för medlemmarna till social
kontakt, erfarenhetsutbyte, information och arbets- och
affärsutbyte

Välkommen att kontakta oss!
Hör gärna av dig till oss med dina frågor och synpunkter
när det gäller företagandet i Öregrund-Gräsö 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.ogff.se
info@ogff.se
Ordförande samt representant i Företag i samverkan,
Gunnar Hoffman, Investergatan 2 AB,
gunnar@investergatan.se 0706-222 111

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

14 september
Attraktivt och levande centrum – året runt
Kl: 7:30 – 10:30, Marlene Hassel kommer till Öregrund för en
workshop på temat Attraktivt och levande centrum. Boka in
datumet i kalendern, mer information kommer!

Marknadsför ditt företag
och Öregrund-Gräsö
Synliggör din verksamhet och bidra samtidigt till att sätta
Öregrund-Gräsö på kartan! Marknadsför ditt företag eller din
förening till både boende och besökare på ortswebbsidan
www.oregrundinfo.se för 500:-/år (gratis för föreningar).
Mer information finns på www.oregrundinfo.se

Öregrund-Gräsö företagarförening – Öregrunds- och Gräsöföretagens röst i föreningen Företag i samverkan
Öregrund-Gräsö 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
styrka! De fokusområden som vi just nu arbetar med inom Företag i samverkan är handelsutveckling, stärkt nätverk, kompetensförsörjning,
upphandling och finansiering. Prenumerera gärna på Företag i samverkans nyhetsbrev, anmäl din e-post via www.foretagisamverkan.se
På www.foretagisamverkan.se hittar du aktuellt och nyheter inom de fem fokusområden som vi arbetar gemensamt med och
annat som berör näringslivet i Östhammars kommun, inbjudningar till och tips på lokala och regionala evenemang, utbildningar
och möten, företagsregister samt länkar till alla fem företagarföreningarna, kommunala upphandlingar, lediga lokaler,
företagsfrämjande aktörer och mycket mer!
Företag i samverkan finns även på Facebook: Företag i samverkan Östhammar
www.foretagisamverkan.se

