Medlemsbrev Österbybruks företagarförening januari 2018

Vi påverkar aktivt företagsklimatet i kommunen
Vi samverkar med företagare i närområdet
Vi är en del av Företag i samverkan

Hej medlem och god fortsättning på 2018!
I torsdags hölls ett möte om utveckling av
Österbybruks centrum och utmaningar med tomma
affärslokaler. På det mötet deltog bl a representanter
för företagarföreningen, utvecklingsgruppen,
handlare och serviceföretagare. Företagarföreningen
arbetar tillsammans med Företag i samverkan och
utvecklingsgruppen just nu med att ta fram ett förslag
på möjlig samverkanslösning för tomma lokaler i
centrum. Vi återkommer med mer information!

Välkommen att kontakta oss!
Hör gärna av dig till oss med dina frågor och
synpunkter när det gäller företagandet i Österbybruk.
Brinner du för något, funderar över något eller vill
engagera dig i styrelsen eller i någon arbetsgrupp?
Tillsammans är vi starka!

www.osterbyforetagen.se
styrelsen@osterbyforetagen.se
Ordförande och representant för Österbybruks
företagarförening i styrelsen för Företag i samverkan:
Lovisa Mattsson info@bokauppland.se 073-5800404

Bifogat finns protokoll från föreningens höstmöte!
Styrelsen planerar nu för vårens årsmöte och
inbjudan till det kommer snart.
Att boka in i kalendern!
Bifogat finns även ett dokument från Företag i
samverkan med tips på flera spännande aktiviteter
och möjligheter närmaste tiden.
Vi vill också nämna att Företag i samverkan väntar det
slutliga beskedet på projektansökan Attraktiva och
levande orter från Jordbruksverket någon gång i
början av 2018, något försenat med andra ord.
Informationstavla om projektet har satts upp vid
torget i Österbybruk. Läs mer på
www.foretagisamverkan.se. Vill du veta mer och/eller
engagera dig, kontakta Micaela Zackrisson,
handelsutvecklare Företag i samverkan
micaela@foretagisamverkan.se
Med vänlig hälsning
Styrelsen i Österbybruks företagarförening

– för mer information och fler tips, titta i kalendern på
www.osterbyforetagen.se!

31 januari
Kl 7-9.30 i Kvarnen, Gimo: Företagare, politiker och
tjänstemän bjuds in till möte om företagsklimatet.
3 februari
Kl 10-14 i Bruksgymnasiet, Gimo: möte för alla
evenemangsarrangörer i kommunen
7 februari
Kl 11-13 i Hökhuvuds bygdegård: Sopplunch för
företagare med tema gröna näringarna.
28 februari och 9 mars
Kl 8.30-16: Digitalakademin – kostnadsfri utbildning i
regi av Google och Almi för företagare om
digitaliseringens möjligheter. 28/2 i Tierp och 9/3 i
Gimo. Anmälan och info på www.almi.se/uppsala
14 mars
Kl 14-18 i Gimo: Jobb- och utbildningsmässa

Österbybruks företagarförening – Österbyföretagens röst i föreningen Företag i samverkan
Österbybruks 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

