
 
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Alunda – nära till allt. Gör en förhandstitt! 
En infosida om Alunda kommer lanseras inom en snar 
framtid. Sidan är uppbyggd på tre grundpelare. Historia 
– Nutid – Framtid.  
 
Självklart finns vi företagsmedlemmar med på hemsidan 
och med minst lika god synlighet som tidigare. Gå in på 
den tillfälliga adressen och gör en förhandstitt: 
alunda.vidans.se 

Kontrollera era företagsuppgifter och kom gärna med 
respons. foretag@alunda.se. 

Hemsidan är lätt att navigera och eftersom sidan riktar 
sig till en bred allmänhet, både nuvarande och 
kommande Alundabor, så beräknas antalet besökare på 
sidan öka jämfört med tidigare. Att synas på hemsidan 
ingår precis som tidigare i medlemsavgiften. 

Styrelsemöte med gäster… 
I november hade vi ett trevligt möte med våra gäster Ulf 
Andersson, chef för sektor samhälle vid Östhammars 
kommun, och Maria Blomqvist som driver Tyglycka AB. 

Ulf berättade om satsningarna som kommer att ske i 
Alunda. Kommunen har beslutat att göra en långsiktig 
satsning på Alundas tillväxt eftersom efterfrågan på 
boende här är stor. En förutsättning för tillväxten är 
tillgången på vatten i Alunda och det är därför glädjande 
att den nya ledningen beräknas vara klar inom 2021.  
 
Från kommunens sida vill man skapa en framtid genom 
dialog med invånarna i Alunda och så klart har Alunda 
företagareförening en viktig roll i det arbetet. I lugn takt 
ska många bitar falla på plats så som infrastruktur, 
förutsättningar för företagande, fler villatomter till 
försäljning, mer fritidsaktiviteter, å - rum, förskolor, 
mångfald angående målgrupper, social hållbarhet med 
mera. 

Maria, som är inflyttad från Åland, berättade om sitt 
arbete där med näringslivs- och samhällsfrågor samt 
mäss- och evenemangsarrangemang. Vi fick också 
information av Maria om nya alunda.se. Hon har deltagit 
i arbetet med webbplatsen och kommer också 
medverka till att den utvecklas framledes. Vidare fick vi 
veta av Maria om de förslag för aktiviteter som skulle 
kunna genomföras i samband med Oland Visar 2022. 
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 Axplock från infosidan. 
 
 
 

 
 

 

Ny medlem, välkommen! 
HEDMANS EL AB 

Hemsida:  

hedmansel.se 
 
 
 

 

 
 

https://alunda.vidans.se/
foretag@alunda.se
http://www.alundaforetagen.se/
http://hedmansel.se/
http://hedmansel.se/


Nina Målberg-Laukkanen har ordet… 

Jag heter Nina Laukkanen Mållberg och arbetar sedan drygt två år på Östhammars kommun. Är ursprungligen från 
Uppsala, bott och pluggat i flera länder (framför allt Norge och Tyskland), och har som utbildad jurist till största 
delen tidigare arbetat i försäkringsbranschen.  I Östhammar hamnade jag av en slump då det visade sig att min 
stora kärlek bor här! 

Här på kommunen arbetar jag i det som heter Sektor Samhälle, verksamhetsområde attraktivitet, där numera 
näringslivsfrågorna hanteras. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att jobba med NKI i vår kommun (nöjd kund-
index) och att stärka företagsklimatet. Vi vill göra det ”lätt att göra rätt”, som vi menar är bland annat att man ska få 
tydliga besked om vad som gäller, få ett bra och proffsigt bemötande och veta att vi är tillgängliga. Jag arbetar även 
med våra företagslotsmöten, där man kostnadsfritt kan få komma på möte hos oss och på en och samma gång 
träffa handläggare från flera olika enheter.  

Jag hoppas kunna vara till för företagare, leda dem rätt i kommundjungeln och se till att man får svar på det man 
behöver. Jag vill vara lyhörd och flexibel och hoppas att ni inte tvekar att ta kontakt om det är något ni undrar över 
eller har synpunkter på! 

nina.laukkanenmallberg@osthammar.se 

072-700 62 84 

 

Företag i Samverkan… 

Förslaget från FiS Slå ihop alla företagarföreningar i Östhammars kommun till en gemensam (se medlemsbrev oktober) 
har vi nu diskuterat.  Och utifrån de åsikter vi har fått in från medlemmar har vi tagit följande beslut: 

Vi fortsätter som en självständig företagarförening som vi varit sedan starten 1985 och vill inte ingå i förslaget. 
Däremot tycker vi det är bra att det finns en plattform för företagarföreningarna och Östhammars kommun att 
delta gemensamt i samtal, råd och utbyte av idéer, men utan att merarbete och kostnader uppstår. 

Med Vänlig Hälsning Styrelsen 

nina.laukkanenmallberg@osthammar.se
http://alunda.se/foretag/wp-content/uploads/2021/10/Medlemsbrev_alunda_oktober_2021.pdf

