Medlemsbrev Östhammars företagarförening oktober 2015

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 första 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:


Höstmöte 6 nov kl.19.00, anmäl dig till Stefan Njurling
070-665 91 40



Torsdag 12 nov kl.19.00 ses vi för att byta lampor i julbelysningen
(Välkommen till Industrihydraulik för att hjälpa till)



Söndag den 15 nov kl.10.00 sätter vi upp julbelysningen

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!
Till våren blir det diverse företagsevent. Just nu planeras hotellvandring
där vi får besöka Östhammars hotell, se lokaler och utbud.

Aktuella medlemsförmåner
Synliggör din verksamhet och bidra samtidigt till att sätta ÖsthammarHargshamn på kartan! Chans att utbilda dig inom styrelsearbete. Häng
på du också, specialpris för medlemmar i företagarföreningen!
Möjlighet att marknadsföra ditt företag till både boende och besökare
på ortswebbsidan www.osthammarinfo.se. Mer information finns på
www.osthammarinfo.se

– för mer information och fler tips, titta i kalendern
på www.osthammarforetag.se!
4 november
”Företagsfrukost” obs! kvällstid, tema bygg & entreprenad
Furuhöjdskyrkan i Alunda kl 18.30-20
6 november
Höstmöte för Östhammars företagarförening
11 november
Företagarforum Arr. Företag i samverkan och Företagslotsen
Storbrunn i Östhammar kl 16-18 och 19-21.
12 november
Vi hjälps åt att byta lampor i julbelysningen
Kl 19.00 på Industrihydraulik
15 november
Uppsättning av julbelysning kl 10.00

Gemensam annonsering för handlare i Östhammar en gång i månaden.
Kontakta info@foretagisamverkan.se för mer information.

29 november
Julskyltning/skyltsöndag kl 15-19

Styrelseutbildning med inriktning på aktiebolag. Kraftigt
subventionerat pris för medlem, läs mer på www.foretagisamverkan.se

2 december
”Företagarfrukost”, obs! kvällstid, branschtema besöksnäring
& handel

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

13 januari
Knutmassofirande

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

