Medlemsbrev Alunda Företagareförening november 2018
Nya medlemmar som vi hälsar välkommen!
KLIPPSTUGAN
Hemsida: klippstugan.hemsida24.se
TEKNIKUTVECKLING I VÄSKINGE AB
E - post: bertil@vaskinge.se
PATRIK FRANZÉN
Stödmedlem

Höstrapportering...
Ortsannonsering Östra Uppland 2019
Vi har förmånen att under 2019 kunna fortsätta med annonsering i UNT
Östra för prisvärd kostnad. Villkoren ser ut på följande sett:

• Annonsen kommer ut 1 gång i månaden i UNT Östra samt i
huvudtidningen.

• För att kunna ta del av det förmånliga priset måste man annonsera i

alla månader under året. Men formatet på sin annons kan man variera
gång från gång.
• Tips är också att variera sitt innehåll i sina annonser under året.
Priser per företagsannons:
Visitkort 80 x 43 mm: 350: - + moms
1/8 - sida 122 x 88 mm: 800: - + moms
1/4 - sida 122 x 178 mm: 1540: - + moms
Vill du anmäla ditt intresse eller har frågor om annonseringen kontakta:
Mediesäljare Mattias Lejonklou, Mobil: 072-548 42 24,
Mattias.Lejonklou@unt.se, Rådhusgatan 4, 742 31 Östhammar.
Annonsdagar för 2019:

Annonsdag
Ons den 23 jan
Ons den 20 feb
Ons den 20 mars
Ons den 17 april (Påsk)
Ons den 22 maj
Ons den 19 juni (Midsommar
21 juni)
Ons den 24 juli
Ons den 21 aug
Ons den 25 sep
Ons den 23 okt
Ons den 20 nov
Ons den 11 dec (Lucia 13
dec)

Deadline
Ons den 16 jan
Ons den 13 feb
Ons den 13 mars
Ons den 10 april
Ons den 15 maj
Ons den 12 juni
Ons den 17 juli
Ons den 14 juli
Ons den 18 sep
Ons den 16 okt
Ons den 13 nov
Ons den 4 dec

Höstmötet
Årets medlemsmöte var förlagt till Järngjuteriet i Hammarby som visade
sin verksamhet. Det bjöds på grillad lokal korv i surdegsbaguette med
äppel-fänkåls coleslaw, Jonas hemlagade senap samt alkoholfri öl, kaffe
och pannacotta. Kingstreet catering - Kökskonst på visit levererade och
Jonas Åkerlind var själv på plats och lagade maten.
Besökarna togs med på en visning från järnskot till färdig produkt och
det hela avslutades med filmvisning. Ett tjugotal medlemmar deltog i
denna trevliga kväll.
STORT TACK till Mia med Gjutare! En fantastisk upplevelse att se er
verksamhet!

BILDER FRÅN HÖSTMÖTET

P - skivan i centrum
Föreningen har arbetat med frågan om en p -skiva verkligen behövs i vårt centrum. Genomslagskraften blev stor i tidningar och radion. Kjell
Preuschoff har på företagareföreningens uppdrag skrivit brev till de ansvariga. Alunda Utvecklingsgrupp har bjudit in kommunalråden till möte om
frågan. Vi rapporterar vidare.
Informationstavla
Informationstavlan vid väg 288 är på plats. Varje ort i kommunen har en egen text men alla tavlorna följer samma mall. Det göts ner ett extra
fundament som det går att montera en unik lokal skylt på. Förslaget är att våra medlemmar presenteras i visit-kortsformat på den. Ordf. Yngve
Jordeby tar kontakt med Print&Dekor i ärendet.
Julmarknad
Den 15 december på pendlarparkeringen i Alunda blir det julmarknad och Alliansen Oland Visar arrangerar. Företag som är intresserade att vara
en del av julmarknaden kan skicka en intresseanmälan till olandvisar@gmail.com.
Gemensamt Presentkort
Ett lokalt och gemensamt presentkort lanseras under hösten 2018! Försäljningsstart inom kort!
Över 100 företag är anslutna och fler verkar vara på gång!
Listan på anslutna företag hittar du här: alunda.se/foretag/presentkort-mottagare
Information för både kunder och företag hittar du här: alunda.se/foretag/presentkort
Vill du hänga med? Kontaktperson: micaela@foretagisamverkan.se
Rapport Företag i samverkan
Alunda Företagarförening har en plats i FIS styrelsen. Vi representeras av Mia Mattsson som gärna tar med sig dina frågor direkt till styrelsearbetet
där våra kommunalråd och samhällsbyggnadschefen samt alla andra företagareföreningar i kommunen deltar varje gång. Prenumerera gärna på
Företag i samverkans nyhetsbrev också där hittar du fakta och intressanta datum för dig som företagare.
Attraktiva & levande orter
På föreningens webbplats kan du läsa om våra fokusgrupper. Alundas ortsamordnare är Tobbe Söderlund. Vill ni starta en fokusgrupp kan ni
kontakta honom: alunda@foretagisamverkan.se eller tel 070-240 4362.
Fokusgrupp Fysisk miljö i Alunda har under hösten arbetat med vinterbelysningsförslag i Alunda. Projektet är godkänt och pengarna finns. Avsikten
är att skapa vinterbelysning. Trygghetsbelysning står kommunen för. Du hittar mer information på tavlorna som hänger på Icas Kundvagnshus.

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
yngve@jordeby.se
Ni hittar oss också på Facebook:
www.facebook.com/alundaforetagareforening

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen

Vi passar på i årets 3:e och sista medlemsbrev önska våra medlemmar

God Jul & Gott Nytt År!

