
 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kallelse till Årsmöte 2018 

Årsstämma 10 april 

Då var det dags för årsmöte!  
Dag: Tisdagen den 10 april  
Plats: Furuhöjdskyrkan  
Tid: 19:00 

Vi börjar årsmötet med kaffe & smörgås och går därefter över till 
dagordningen. För att vi ska kunna förbereda med kaffevagn vill vi ha 
en föranmälan senast den 6 april. Anmälan görs till: 
foretag@alunda.se 
Ange också om du vill ha specialkost (glutenfritt, laktosfritt mm). 
 

Årsstämmans föreläsare: Örjan Mattsson 

Örjan Mattsson berättar om "Alunda förr och nu". Lokalhistoriskt  
spännande för oss i orten, vare sig vi är nyinflyttade eller ursprungsfolk!  

Vårmarknad och Valborgsfirande vid Alunda Pendlarparkering 

Sista april arrangerar Föreningsalliansen Olandsbygden tillsammans 
med Svenska kyrkan Vårmarknad och Valborgsfirande i Alunda.  
 
Vårmarknaden öppnar upp kl 15:00 med knallar och lokala utställare 
samt musik från lokala artister och körer. Vill du som företagare ställa 
ut kontakta olandvisar@gustis.se.  Platsen är kostnadsfri. 
 
Vårkasen tänds kl 19:00 så alla unga som gamla kan vara med. 
Korv, hamburgare och kollbullar med dryck finns att köpa hela 
eftermiddagen och kvällen. 

 

 
 

 

Medlemsbrev Alunda företagareförening mars 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 Mattias Sjökvist 
mattias@sjokvists.se 

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 

 

 
 

 

Nya medlemmar som vi hälsar välkomna! 
 
 

 
LTK Bil & Motor på Centrumvägen 2. En märkes- 
obunden fordonsverkstad & tvätt. Tel: 076-3267277. 

 

 
Krumelur på Hantverkarvägen 1. Garner, loppis och 
även en tatueringsstudio på gång. Tel: 072-2339459. 
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Albrektsmässan 26 – 27 maj 2018 

 
Albrektsmässan är en mässa som äger rum vart tredje år och arrangeras av Östhammars Företagarförening. Syftet med mässan är att synliggöra 
företagen i Östhammars kommun, små som stora, och oavsett bransch. Mässan ger förutsättningar till större försäljning och utökat kontaktnät. 

Anmälningsblankett och mer information hittar du på följande adress: 
https://www.roslagen.se/sv/osthammar/262792/Albrektsmassan-2018 

 

Textilpimpa Alunda Centrum 2018 
Vernissage 12 maj kl 10:00  -  15:00. Vill du medverka i evenemanget är du välkommen att kontakta Eva "Edda" Franzén: 
web@ateljeedda.se 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 

 

Alunda företagarförening – Alundaföretagens röst i föreningen Företag i samverkan 
Alunda företagarförening är en av medlemmarna i den ideella föreningen Företag i samverkan. De lokala företagarföreningarna i Alunda, Gimo, 
Öregrund-Gräsö, Österbybruk och Östhammar samt Östhammars kommun arbetar tillsammans för ett hållbart näringsliv. Företag i samverkan är en 
plattform för dialog, samarbete, erfarenhetsutbyte och påverkan. Tillsammans blir vi starkare - samverkan kring gemensamma frågor ger styrka! De 
fokusområden som vi just nu arbetar med inom Företag i samverkan är handelsutveckling, stärkt nätverk, kompetensförsörjning, upphandling och 
finansiering. Prenumerera gärna på Företag i samverkans nyhetsbrev, anmäl din e-post via www.foretagisamverkan.se 
 
På www.foretagisamverkan.se hittar du aktuellt och nyheter inom de fem fokusområden som vi arbetar gemensamt med och  
annat som berör näringslivet i Östhammars kommun, inbjudningar till och tips på lokala och regionala evenemang, utbildningar 
och möten, företagsregister samt länkar till alla fem företagarföreningarna, kommunala upphandlingar, lediga lokaler,  
företagsfrämjande aktörer och mycket mer!  
Företag i samverkan finns även på Facebook: Företag i samverkan Östhammar www.foretagisamverkan.se 

 

Textilpimpargruppens möte den 13 feb 2018. Närvarande: Complector HB, Krumelur, Alunda Foto och Edda Massagepraktik. 
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