Medlemsbrev Östhammars företagarförening april 2016

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

Hej!
Här kommer det tredje medlemsbrevet från företagarföreningen,
framöver kommer du få ett brev varje kvartal. Vi i styrelsen ser det här
som en kanal för att få ut viktig information. Vill du besöka föreningens
hemsida är adressen www.osthammarforetag.se För kontakt med
styrelsen mailar du till info@osthammarforetag.se

På gång just nu:








Hälsovandring 14 april
Följ med på en hälsovandring och möt Östhammars Hälsoföretag.
Anmälan senast 11 april till Stefan Njurling 070-665 41 90.
Deltagande hälsoföretag anmäler sig till Anneli Melander,
070-672 51 61. Anmäl senast måndag 11 april.

Årsmöte 22 april kl 19.00, Kvarteret Färgaren
Kom och var med och påverka föreningens arbete
och utveckling. Föreningen bjuder på mat och
behöver därför din bindande anmälan senast
måndag 19 april till Stefan 070-665 91 40.
Välkomna!
Tillväxtgala fredagen den 20 maj
Tillväxtgalan 2016 är festen du inte missar. Skratt, mingel, glitter
och glamour för företagare och föreningar i Östhammars kommun.
Den 20 maj förvandlas Bowlan till en galaplats som du sent
kommer glömma. Säkra din plats till årets gala nu, antal biljetter är
begränsat och sista bokningsdag är den 29e april.
www.tillvaxtgala.osthammar.se
Du kan fortfarande gå in på samma adress och nominera företag
till priserna Årets Företag, Årets Service, Årets Turistapplåd, Årets
Nykomling samt Årets Förening. Nomineringar kan göras tom 8
april.
Företag i Samverkan har anställt Handelsutvecklare
Från och med 4 april har nu Micaela Zackrisson anställts som
Handelsutvecklare i Östhammars kommun. Under april och maj
kommer hon att finnas på plats på heltid på kontoret i Tornvillan.
Därefter jobbar Micaela på halvtid. Du når henne på
micaela@foretagisamverkan.se

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

www.osthammarforetag.se
info@osthammarforetag.se
Ordförande Stefan Njurling, Industrihydraulik,
stefan.njurling@industrihydraulik.se 0173-252850
Vice ordförande samt ordförande i Företag i
samverkan, Roland Lindgren, Lindgrens bil,
ab.lindgrens.roland@telia.com 0173-10990

Att boka in i kalendern!
– för mer information och fler tips, titta i kalendern
på www.osthammarforetag.se!
12 april - Informationsmöte för deltagare i projektet
Affärskompetens Norduppland, kl 8.00 på Storbrunn
Anmäl dig till informationsmötet så snart som möjligt på
info@affarskomptens.nu.
14 april 18.30 – Hälsovandring
Lär känna Östhammars hälsoföretag. Anmälan till Stefan
Njurling, 070-665 91 40. Deltagande företagare anmäler sig
till Anneli Melander, 070-672 51 61. Anmälan senast 11 april.
22 april – Årsmöte Kvarteret Färgaren kl 19.00
Årsmöte för Östhammars Företagarförening. Anmäl dig till
Stefan Njurling på 070-665 91 40 SENAST tisdag 19 april.
20 maj – Tillväxtgala 2016
Tillväxtgalan 2016 för kommunens alla företag och
föreningar på Bowlan i Östhammar.

Östhammars företagarförening – Östhammarföretagens röst i föreningen Företag i samverkan
Östhammars 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

