Medlemsbrev Alunda Företagareförening mars 2020

Årsmötet 22 april tillsvidare inställt
Under rådande osäkra omständigheter (COVID-19)
avvaktar vi med ett nytt datum för årsmötet.
Råd och information för företagare
Vi hänger i luften. För många företagare är denna
ofattbara situation med corona - pandemin mycket
svår. Och vilken hjälp kan tänkas finnas för företag
framledes?

Ny medlem, välkommen!
LADDBOXINSTALLATÖREN AB
Webbplats:

alunda.se/foretag/laddboxinstallatoren-ab

E - post: patrikeriksson57@yahoo.se

Här några länkar att besöka för att hålla sig
uppdaterad:
•
•
•
•
•
•

osthammar.se – Stöd till dig som företagare
foretagarna.se – Råd och stöd till företag
almi.se – Samlad information
svenskhandel.se – Översikt nyheter
svensktnaringsliv.se – Krisen kräver åtgärder
regeringen.se – Regeringens arbete

Fasadbelysning på gång…

Tillväxtgalan 15 maj
I år annonseras att Tillväxtgalan kommer att hållas 15
maj i Öregrund, Strandhotellet. Det är bäst att hålla
koll på hur det blir och här hittar du information om
Tillväxtgalan:
tillvaxtgala.osthammar.se
Attraktiva & Levande orter
Den 23 januari avslutades Attraktiva & Levande orter
med ett event för alla engagerade. Det var
bildkavalkad och körsång vid redovisningen av projekt
som färdigställts fram till 2019. En del projekt hann
inte bli klara men kommer att fortgå under 2020. För
Alunda planeras:
•

Gamla bron över Foghammarsån i Alunda
kommer bli belyst under året.

•

Ytterligare fasadbelysning i centrum.

Centrumvägen 6. Företagen Ingrids
Hårverkstad, Edda Massagepraktik, Alunda
Foto och Centrumkonditoriet kommer bli mer
upplysta!

Framtidens företagare
Ja, kanske är det dessa fina ungdomar som kommer vara framtidens företagare i Alunda. Företagareförening blev
inbjuden att delta i redovisningen av uppgiften ”Starta ett företag” på Olandsskolan. Alunda Järngjuteri,
Fritidsprodukter Christer Grundström AB och Edda Massagepraktik hade möjlighet att närvara med tips och feedback.
Skoleleverna hade arbetat i grupper och fick som avslutande del presentera affärsidén . De redovisade hur de tänkt
kring produktionsfaktorerna; realkapital, kunskap, arbetskraft och ev. råvaror. Grupperna berättade också om hur de
resonerat kring marknadsföringen av sin vara eller tjänst. En stor eloge till duktiga elever och till Olandsskolan som
arbetar med sådana här företagsvänliga skolprojekt!

Välkommen att kontakta oss!

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

alunda.se/foretag/foreningen
foretag@alunda.se
Ordförande Kim Vidfält
info@vidans.se
Ni hittar oss också på Facebook:
www.facebook.com/alundaforetagareforening

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen

