Medlemsbrev Österbybruks företagarförening juni 2016

Ordförande har ordet
Sommarfoldern
Foldern har nu gått i tryck och finns att hämta för utdelning, inne hos
Coop och Ica. Se till att förse dig med några exemplar för spridning.
AfterWork
Nu blir det sommaruppehåll och vi återkommer efter sommaren om
det kvarstår intresse.
Centrumutveckling
Attraktivt och levande centrum i Österbybruk – året runt
Hur kan vi stärka vår handel, vår service och vår tillväxt? Hur skapar vi
tillsammans ett attraktivt och levande centrum? 15 september blir det
workshop och inspirationsföreläsning i Österbybruk 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 Österbybruk och
entrén på kommunhuset. Underlag finns även att ladda ned på
www.osthammar.se/op2016. Synpunkter kan lämnas tom 31/8.
Öppet Höstmöte
Den 26 oktober håller vi Öppet Höstmöte för alla företagare,
medlemmar som icke medlemmar. Tommy Einarö, från Peragenda är
inbjuden och håller i föreläsningen ”Formeln för garanterad framgång”.
Anmälan till styrelsen@osterbyforetagen.se innan den 17 oktober. Plats
meddelas senare.
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.

Trevlig Sommar!
/ Styrelsen i Österbybruks företagarförening

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

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 Ulla Rundberg, Spin Office Administration
spin-off@datatrim.se 070-6738238
Representant för Österbybruks företagarförening i
Företag i samverkan: Lovisa Mattsson
info@bokauppland.se 073-5800404

Att boka in i kalendern!
– för mer information och fler tips, titta i kalendern på
www.osterbyforetagen.se!
30 augusti
Träff Handlare och Serviceföretag, Kl 18:30, plats meddelas
senare
13 september
Styrelsemöte företagarföreningen, Kl 12:00 på
Gammeltammen.
15 september
Attraktivt Centrum, Kl: 18:00-21:00, Marlene Hassel kommer
till Österbybruk för en workshop på temat Attraktivt och
levande Centrum. Boka in datumet i kalendern, mer
information kommer!
26 oktober
Öppet Höstmöte, Kl 18:00, Föreläsning ”Formeln för
garanterad framgång”. Alla företagare hälsas välkomna,
medlemmar som icke medlemmar. Anmälan krävs!

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, ÖregrundSynliggör din verksamhet och bidra samtidigt till
Gräsö, Österbybruk och Östhammar samt Östhammars kommun arbetar tillsammans för ett hållbart näringsliv. Företag i samverkan är en plattform för dialog,
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Har du något specialerbjudande till andra medlemmar i Österbybruks
företagarförening? Kontakta styrelsen!

