Medlemsbrev Österbybruks företagarförening december 2015

Tack för i år!
Vi vill passa på att tacka alla våra medlemmar för det gångna året och
önska er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt år!
Med vänlig hälsning
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
spin-off@datatrim.se 070-6738238
Representanter för Österbybruks företagarförening i
Företag i samverkan: Christer Bohlin,
christer.bohlin@askskyddskonsult.se 070-7220709 och
Lovisa Mattsson info@bokauppland.se 073-5800404

Synliggör din verksamhet och bidra samtidigt till
att sätta Österbybruk på kartan!
Vi funderar på att publicera Österbybruks företagarförenings medlemmars
företagsnamn och mail-/webbadress på föreningens webbsida
www.osterbyforetagen.se, så att ni medlemmar lättare kan komma i
kontakt med varandra. Vi vill gärna veta hur du som medlem ställer dig till
det. Hör av dig till styrelsen@osterbyforetagen.se och bekräfta om du vill
att dina uppgifter publiceras eller inte.
Det finns möjlighet att marknadsföra ditt företag till både boende och
besökare på ortswebbsidan www.osterbybrukinfo.se genom
företagspresentation och/eller annons. Skylt vid infarten med
webbadressen kommer att sättas upp under 2016. Mer information om hur
det funkar finns på www.osterbybrukinfo.se
Är du intresserad av gemensam annonsering för handlare i Österbybruk?
Kontakta info@foretagisamverkan.se för mer information.

Har du något specialerbjudande till andra medlemmar i Österbybruks
företagarförening? Kontakta styrelsen!

Att boka in i kalendern!
– för mer information och fler tips, titta i kalendern på
www.osterbyforetagen.se!
25 januari
”Nya möjligheter att utveckla och investera i din verksamhet”
Info från Landsbygdprogrammet och Leader Upplandsbygd.
Kl. 18.30-20.00 Kvarnen, Knutmassomuseet, Gimo
9 februari
”Attraktivt centrum – året runt!” Föreläsning och workshop
med organisationen Centrumutvecklarna
Kvällstid på Bruksgymnasiet i Gimo. Arr. Företag i samverkan
16 mars
Företagarforum med minimässa och mingel
Träffa aktörer som stöttar och hjälper dig i ditt företagande.
Preliminärt kvällstid i Gimo. Mer information kommer.
Arr. Företag i samverkan och Företagslotsen i Östhammars
kommun
20 maj
Tillväxtgala!
Boka in datumet i kalendern, mer information kommer!

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
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

