Medlemsbrev Östhammars företagarförening oktober 2016

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

Hej!
Hösten har nu kommit på riktigt och i styrelsen har vi nu varit på
Styrelseutbildning. Vill pusha för vårt höstmöte och föreläsningen som
är i nästa vecka. Varmt välkomna till en trevlig kväll och glöm ej att göra
Din anmälan.

På gång just nu:

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!

Anmäl dig nu till höstmötet för då kommer även Tommy Einarö, från
Peragenda och håller i föreläsningen ”Formeln för garanterad
framgång”.
Attraktivt Centrum, del 2
Den 16 november kl 18-19.30 på Tornvillan, är det uppföljning av
Attraktivt och Levande Centrum.
ALLA är välkomna att vara med och påverka hur vi skall få Östhammar
mer attraktiv. Anmälan senast den 13 november till
micaela@foretagisamverkan.se.
www.osthammarinfo.se
Alla medlemmar i företagarföreningen erbjuds nu att kostnadsfritt
finnas med på info-sidorna med namnuppgift. Mer info kommer.
Paket med logga, bilder och kontaktuppgifter kostar 500 kr. Kontakta
info@designfotofabriken.se för mer information om paketen.
Nya medlemmar
Välkommen till våra nya medlemmar:
Angelicas Mat & Bageri, Skulptör Staffan Strand, MoLi Produkter och
Chapter Two

28 oktober
Höstmöte med föreläsning
Tommy Einarö från Peragenda, håller i föreläsningen
”Formeln för garanterad framgång”
Kl 19.00 på Kvarteret Färgaren
9 november
Kick-off i Tierp för deltagarna i Affärskompetens
16 november
Attraktivt och levande Centrum, del 2
Kl 18.00-19.30, Tornvillan
24 november
Handlargruppsmöte kl 8.00, Melins
27 november
Skyltsöndag
7 december
Frukostmöte
Plats och tema meddelas senare
8 december
Kvällsöppet till 20.00 – butikerna i Östhammar
Styrelsemöten
8 november
30 november
Plats och tid meddelas senare

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
en plattform för
dialog, samarbete, erfarenhetsutbyte och påverkan. Tillsammans blir vi starkare - samverkan kring
Hälsningar
StyrelsenärÖsthammars
Företagarförening
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

