
 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trevlig Sommar önskar vi Er! 
Men som företagare vet vi att våra verksamheter rullar på oavsett 
årstider. Även föreningen håller igång. Vill du ha något evenemang, 
kampanj eller liten presentation på vår FB -sida så är det bara att 
kontakta oss: 
foretag@alunda.se 
Skicka oss lite text och 1 - 2 bilder så ser vi till att det publiceras. 

Nya Styrelsen 
Information om nya styrelsen och årsmötet hittar du på: 
alunda.se/foretag/foreningen 

Vårens aktiviteter 
Under våren har det anordnats olika aktiviteter som har varit till nytta 
för oss företagare. Det var olika föreningar som Föreningsalliansen 
Olandsbygden, Östhammars företagareförening  och vår egen förening 
som stod för arrangemangen. Här kommer ett axplock: 

 
Sista April med marknad, kase, uppträdande mm. 

 
Textilpimpa Alunda Centrum med balkonghäng och textil skyltning. 

 

 

 

Medlemsbrev Alunda företagareförening Juni 2018 

 
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 Yngve Jordeby 
yngvejordeby@hotmail.com 

Ni hittar oss också på Facebook: 
www.facebook.com/alundaforetagareforening 

 
 
Att boka in i kalendern!  
– för mer information och fler tips, titta i kalendern på 
www.alundaforetagen.se! 

 
7 mars 
Styrelsemöte 
Kl 18:30 

4 april 
Årsstämma 
Kl 19:00, Allianslokalen 

13 maj 
Vernissage ”Pimpla Alunda” 
Kl 10:00 

19 maj 
Tillväxtgalan 

11-13 augusti 
Oland visar i Alunda 

 

 
 

 

Ny medlem som vi hälsar välkommen! 
 

 
 
Leufstadius TrädgårdsDesigns hemsida: 
www.leufstadiustd.com 

 

 
 

 
Albrektmässan där 3 Alundaföretag deltog. Företag i 
Samverkan hade också en plats. De hade tryckt upp en fin 
folder för att intressera fler att bli medlemmar i kommunens 
företagsföreningar. 
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Stefan Gustavsson - Årets Företagare  
På årets Tillväxtgala i Östhammar deltog ca 300 personer, företrädare för olika föreningar och företag samt representanter för Östhammars 
kommun. Och vilken glädje för oss och hela Alunda med omnejd att Stefan Gustavsson blev Årets Företagare. Vi märkte tydligt att många kunder 
och Alundabor ville gratulera Gustis AB. Massor av hälsningar och 200 "Gilla" på vår FB - sida är rekord och långt över marginalerna!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentkort 
Företag i samverkan har under de senaste åren undersökt olika möjligheter till ett lokalt och gemensamt presentkort för att bidra till att stärka den 
handel och service vi har idag.  Mer pengar stannar i kommunen och samhörigheten stärks.  Nu har vi fått ett unikt och attraktivt erbjudande från 
Norrtälje handelsstad att gå med i deras lösning. 
 
Presentkortet är ett betalkort och fungerar i alla kortterminaler och iZettle. 
Idag är den 89 företag som är intresserade av att ta emot presentkortet. Vi räknar med att detta blir klart under sommaren och då skriver vi avtal, 
beställer kort, och påbörjar marknadsföringen av kortet. 
 
Likt Norrtälje kommer vi att fråga företag med anställda om dom ser presentkortet som ett attraktivt val av julgåva till personalen, det har 
genererat stor försäljning i Norrtälje. Mer information kommer under sommaren. 

 

Projekt Attraktiva & Levande orter 
Projektet "Attraktiva och levande orter" är nu beviljat av Jordbruksverket. Arbetet bygger på samverkan mellan näringslivet, kommunen och 
föreningslivet - tillsammans blir vi starka och med gemensamma krafter och mer samordning kan vi åstadkomma så mycket mer! 
 
Genom en avsiktsförklaring till projektet från Östhammars kommun så finns det medel öronmärkta för utemiljön under 2018 för nya innovativa 
lösningar tillsammans med lokala aktörer. Några fokusgrupper är redan i full aktivitet med att utveckla några platser.   

Under september 2018 planerar vi att ge ut en tidningsbilaga till alla hushåll om projektets syfte, det fokusgrupperna har uträttat på de fem 
orterna, deras visioner, reportage och bilder. Det kommer även blir synligt på en webbsida, sociala media och genom ett nyhetsbrev. 

Läs mer på: foretagisamverkan.se attraktiva och levande orter. 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

Styrelsen 

 

 

     
    Gustis AB - Bolist Alunda  årets företagare - Stort Grattis! 
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