
 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårrapportering... 

Årsmötet 2019   
Årsmötesprotokollet, verksamhetsberättelsen för 2018 
och styrelsen 2019 hittar ni på föreningens webbplats: 
alunda.se/foretag/foreningen/ 
 
Det blev ett trevligt möte med 19 medlemmar närvarande. 
Mötets gäster/föreläsare var UVAB,  VIDANS AB  samt 
Micaela Zackrisson, verksamhetsledare för projektet 
Attraktiva & Levande orter. 

Tillströmning av medlemmar! 
I år har vi redan fått 8 nya medlemmar. Vi radar upp dom 
som på ett pärlband i rutan här till höger och hälsar alla 
Varmt Välkomna! 

Representanter till Företag i Samverkan 
Vi fortsätter vårt medlemskap i föreningen Företag i 
Samverkan (FiS).  
FiS arbetar med företagsklimatet, kompetens, 
handelsutveckling och nätverk. De håller också i det lokala 
gemensamma presentkortet, är projektägare till Attraktiva 
& levande orter samt en av tre projektägare till 
Affärskompetens Nu. 
Våra representanter för FiS styrelse i år är Kim Vidfält, 
ordinarie ledamot  och Yngve Jordeby, suppleant. 

Folder och nätverksträffar 
Önskemål från medlemmar på årsmötet som vi vill fånga 
upp: 
I höst tittar vi på möjligheten till en folder . För att 
synliggöra och nå ut till ortsbefolkningen och nyinflyttade 
med information om våra medlemmars verksamheter.  
 
Nätverksträffar för att stärka vår gemenskap och utbyta 
erfarenheter är en annan bra idé att arbeta vidare på.  
Kontakta foretag@alunda.se vid intresse. 

Industritomter i Alunda 
En viktig fråga för vår förening. Idag finns inga 
industritomter att erbjuda. Behovet finns och detta har 
också framförts i olika sammanhang av AFF till 
kommunledningen.  

Attraktiva & levande orter 
På föreningens webbplats kan du läsa om våra 
fokusgrupper och se vilka ni kan kontakta vid intresse: 
alunda.se/foretag/attraktiva-levande-orter 
Fler eldsjälar behövs!  
 
 

Medlemsbrev Alunda Företagareförening juni 2019 

 
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 

 

 
 

 

Nya medlemmar 
 
AICHA VITALIS 
Webbplats:  
aichavitalis.com 
E - post: info@aichavitalis.com 
 
ALUNDA BYGG  AB 
Webbplats: 
 alundabygg.se 
E - post: info@alundabygg.se 
 
CVL:s PLÅTSLAGERI AB 
Webbplats:  
alunda.se/foretag/cvls-platslageri-ab 
E - post: cvlsplatslageri@outlook.com 
 
FASTBOLS GÅRDSBUTIK 
Webbplats: 
 fastbolab.se 
E - post: gardsbutiken@fastbolab.se 
 
KLIPPOTEKET 
Webbplats:  
alunda.se/foretag/klippoteket 
E - post: Sara_nilsson86@hotmail.com 
 
SUNDS LANTBRUK 
Webbplats: 
 alunda.se/foretag/sunds-lantbruk 
E - post: bennbomisund@telia.com 
 
UPPLANDS MARK & BETONG AB 
Webbplats: 
 alunda.se/foretag/upplands-mark-och-betong-ab 
E - post: mattias@umbab.se 
 
UVAB 
Webbplats:  
alunda.se/foretag/uvab-entreprenad-ab 
E - post: faktura@uvab.se 
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Frisörspimpning vid 
Ann's Frisering, Ingrids 
Hårverkstad, Klippoteket 
och Klippstugan. 

Får i vårhagen 

Kläder från förr  

Vårdcentralen i Alunda 
Föreningen håller sig aktiv angående samhällsfrågor, och aktuellt nu är vårdcentralen. Tillsammans med Alunda 
utvecklingsgrupp kan vi medverka för att Alunda får en vårdcentral på plats inom rimlig tid. Alunda företagareförening  
har tillskrivit kommunen i ärendet och erbjudit medverkan från föreningens resurser för ett snabbt återöppnande.   

 
Avslutningsvis... 
...några bilder från föreningens evenemang Textilpimpa Alunda Centrum 2019  som finns kvar till 15 juni. Undantag 
utställningen Kläder från förr, som vandrar vidare till Olandsgården och finns där över hela sommaren. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

Styrelsen 

 
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 

 

Vi önskar våra medlemmar en 

TREVLIG & VILSAM SOMMAR! 
 

 
                                   

 
 

Mr. Road -  
Yngve Jordeby 
vid Rondellen. 
Textilpimpare -  
Krumelur.   

En underbar byggdag  
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