Medlemsbrev Alunda Företagareförening oktober 2021

Ny medlem, välkommen!
SOLSÄTRA REDOVISNING AB
E - post: mailto:monicahurtig@me.com

Bild från Oland Visar från 2017.

OLAND VISAR 2022...
För oss företagare är OV ett viktigt evenemang.
Besöksantalet brukar vara mycket stort. Vi kommer hålla
er med information när det blir dags att anmäla sitt
deltagande. Det är Föreningsalliansen Olandsbygden som
gör ett fantastiskt arbete med att arrangera ett fint Oland
Visar.
Som förening vill vi också vara med. Förslag om vad AFF
skulle kunna bidra med välkomnar vi.
Medlemsavgift 2021…
Som ni har märkt har ni inte fått någon faktura för
medlemsavgiften 2021. Och ni kommer inte få det heller.
Vi hoppar det, med tanke på spåren av eländet pandemin
ställde till med för många små och även större företag.
Medlemsavgift blir det som vanligt 2022, faktura kommer i
jan/feb.

Programbladet.

Företagshistoria…
Vi har fått förmånen och tillåtelse att på vår webbplats
publicera ur Olands Hembygdsgillets tidskrifter. Det är så
spännande och roligt att läsa vad duktiga Alundabor har
att berätta om orten från förr.
alunda.se/foretag/historia.
OBS! Förslag om stora förändringar från FiS…
Vi har medlemskap i Företag i Samverkan (FiS) tillsammans
med kommunrepresentanter och 4 företagarföreningar i
Östhammar kommun. FiS har följande förslag:
OV - tältet vi delade med Utvecklingsgruppen.

•
•

Slå ihop alla företagarföreningar i Östhammars
kommun till en gemensam.
Punkten innehåller text från FiS styrelseprotokoll 7
sep 2021: En gemensam företagarförening som
driver de övergripande frågorna och som även har
möjlighet att fortsätta söka projektmedel
tillsammans för ändamål som främjar det lokala
näringslivet och vår landsbygd.
Det skulle i sin tur innebära att engagemanget sker
lokalt på den egna orten med ortens aktörer som
företag, föreningar, eldsjälar m.fl. Lokala

föreningar ska inte själva behöva driva gemensamma och överskridande frågor utan styrkan ligger i att vi gör det
tillsammans.”
•
•
•

•

Förslag på medlemsavgift: 1000 kr/medlem per år.
Den gemensamma föreningen vill verka med god och nära kontakt till Östhammars kommun.
Medlemsförmån: finnas på portalen handlaiosthammarkommun.se kategori - sida. Ha möjligheter till
annonsering och synas ännu mer. Varje ort har en egen sida.
2 Förslag diskuteras: det ska ingå i medlemsavgiften att ha en plats i portalen eller att det ska vara en kostnad på
395 kr/företag per år fr.o.m. 2022. För företag som inte är anslutna till förening är kostnaden 795 kr per år.
Priser annonsering:
1. Mindre bild/logga: 5000 kr per år
2. Större bild/logga: 10 000 kr per år
3. Jättestor bild: Förhandlingsbart, dolt bidrag
Priserna gäller för 2021.
Marknadsföring: annonseringar, reklamfilm, FB mm.

Vi vill gärna höra från er medlemmar vad ni tycker om FiS förslag. Eller om vi ska arbeta vidare på följande sätt:
•

•
•

•

•
•
•

Vi fortsätter som vanligt som en lokal fristående förening. Arbetar
med lokala frågor och om tillfällen och förfrågningar om
samarbete från någon/några företagarföreningar dyker upp är vi
lyhörda. Gemensamma intressen och samarbete är vi inte
främmande för, men fortfarande fokus på orten.
AFF fortsätter att vara självbestämmande över medlemsavgiften.
Vi strävar efter god dialog med Östhammars kommun och bjuder
gärna in representanter från Östhammars kommun till våra möten
när möjligheten finns.
Medlemsförmån: Vi fortsätter med webbplats alunda.se/foretag
med egna medlem/presentationssidor, kategori - sida mm.
Men vi är inte med i portalen handlaiosthammarkommun.se som
förening fr.o.m. 2022. Företag från Alunda får göra en egen
ansökan.
Marknadsföring på FB fortgår kontinuerligt, sponsrade inlägg FB,
en och annan annons.
2 – 3 medlemsbrev per år samt övriga matnyttiga utskick.
Evenemang och nätverksträffar när andan och behovet faller på.
Åsikter och kommentarer skickas till: foretag@alunda.se

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen

Maskingruvekran vid Ramhälls gruvor.
Fotograf och årtal okänt.

Väderkvarnsbranschen i Alunda 1938.
Foto: Samuel Lindskog

