
 
 

 
 

 
 

För 35 år sen den 4 december klockan 19:00... 

…bildades Alunda Företagareförening! 
Sven - Olof Andersson startade AFF. Tack till honom och 
de övriga företagsmedlemmarna i begynnelsen.  

Den första stora aktiviteten för föreningen var evenemang 
Oland Visar. Idag är det Alliansföreningen Olandsbygden 
som arrangerar och det planeras ett OV 2021. 

Från Annonsbladet 1985. Och kaffe blev det också! 

 

 

 

 

 

Vi är glada att föreningen fortfarande finns kvar. Och vi 
hoppas på fler år framåt. 

Ett annat firande… 
Det kommer mer! År 2021 den 30 april har Alundagossen 
som tillhör föreningen stått vid väg 288 i 30 år. Planer och 
idéer för att lyfta fram hans födelsedag är igång. Och vi 
välkomnar förslag från er medlemmar hur firandet ska gå 
till. Kontakt: foretag@alunda.se. 

Att synas mer… 
Företag i Samverkan har nu lanserat den nya 
företagarportalen handlaiosthammarskommun.se. 

Det vore bra om vi alla hjälptes åt att dela portalen på 
sociala medier så mycket som möjligt. Det finns även en 
film att sprida. Den hittar du här: 
youtube.com/watch?v=08LzIl9Yt7Q  

Vi söker också någon medlem som skulle kunna tänka sig 
att ideellt administrera den delen av företagarportalen 
som Alunda Företagareförening har ansvar för. Kontakta 
foretag@alunda.se. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medlemsbrev Alunda Företagareförening december 2020 

Nya medlemmar, välkomna! 
 

ML SERVICE 

Hemsida: mlservice.info 

E - post: Kontakt@mlservice.info 

 
SJÖKVIST SERVICE & FÖRSÄLJNING AB 

Hemsida: alunda.se/foretag 

E - post: kasio1@hotmail.se 

 

TUNA MARKTJÄNST 

Hemsida: tunamarktjanst.se 

E - post: info@tunamarktjanst.se 

 
 

 

 
 

 UR PROGRAMMET OLAND VISAR 1987 OCH LOTT NR OOO1! 
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Företag i Samverkan… 
Nu i slutet på året pågår en avveckling av Företag i Samverkan, den verksamma del med anställd då finansieringen 
upphör. Organisationsnumret kommer att finnas kvar så att vi i framtiden kan söka nya projektmedel i samverkan. 
Dialog och informationsutbyte mellan företagsföreningarna och Östhammars kommun kommer fortgå. 

Stort Tack till Micaela Zackrisson för hennes arbete som hon har utfört under åren, bland annat det stora projektet 

Attraktiva & Levande Orter, presentkortet mm.  

Foldern…  
Vår 2021 arbetar vi vidare med föreningens företagarfolder. Den har gått i tryck en gång och vi planerar för större 
utskick. 

Textilpimpa Alunda 2021… 
Den här gången kopplar vi ihop Textilpimpa Alunda med firandet av Alundagossen. Kontakta foretag@alunda.se om ni 
vill vara med.  

Vi passar på i sista medlemsbrevet för i år… 

…att önska er God Jul & ett bättre År 2021! 

Ta hand om er! 

 

Med Vänlig Hälsning 

Styrelsen 
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