Medlemsbrev Östhammars företagarförening januari 2016

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

Välkommen att kontakta oss!

Hej!
Här kommer det andra 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:


Hotellvandring 28 jan, samling på Kvarteret Färgaren kl. 18.30
Anmälan till Stefan Njurling, 070-665 91 40, SENAST tisdag 26/1



Företagsutvecklingsprojektet är beviljat, start under 2016



Styrelsen deltar i diskussionerna angående Rådhustorget samt
väg 288

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!
Under våren planeras fler företagsevent.

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

Aktuella medlemsförmåner

25 januari
”Nya möjligheter att utveckla och investera i din verksamhet”
Arr: Det nya Landsbygdsprogrammet och Leader
Upplandsbygd
Kvarnen, Knutmassomuseet, Gimo kl. 18.30

Synliggör din verksamhet och bidra samtidigt till att sätta ÖsthammarHargshamn på kartan! Häng på du också!
Möjlighet att marknadsföra ditt företag till både boende och besökare
på ortswebbsidan www.osthammarinfo.se. Mer information finns på
www.osthammarinfo.se
Gemensam annonsering för handlare i Östhammar en gång i månaden.
Kontakta info@foretagisamverkan.se för mer information.
Har du något specialerbjudande till andra medlemmar i Östhammars
företagarförening? Kontakta styrelsen!

3 februari
”Företagarfrukost” – Tema: Framgångsrik handel
Gimo Galleria kl. 7.30
9 februari
”Attraktivt och levande Centrum – året om!”
Inspirationsföreläsning och workshop med organisation av
CentrumUtvecklarna. Arr. Företag i samverkan i samarbete
med Östhammars kommun
Bruksgymnasiet kl. 18.00 - 21.00
2 mars
”Företagarfukost”
16 mars
Företagarforum Arr: Företag i samverkan och Företagslotsen i
Östhammars kommun
Bruksgymnasiet, kl. 18.00 – 21.00
22 april
Årsmöte för Östhammars Företagarförening

Östhammars företagarförening – Östhammarsföretagens 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

