
 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Höstrapportering... 

Samlingssida Alunda Östra Uppland 2020  

Vi företagsmedlemmar har förmånen att kunna annonsera 
i Östra Uppland för prisvärd kostnad:   

Visitkort 80x43mm 492:-  
1/8 liggande 122x88mm 960:- 
¼ stående 122x178mm 1.750:- 
½ sida 248x178mm 3.500:- 
1/1 sida 248x372mm 6.995:- 

Priserna som anges är exkl moms inkl eventuell 
produktion. 

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 höst 2020: 

25/9 
23/10 
27/11 
11/12 alt 18/12 
 

Årsmötet 2020… 

Årsstämman blev mycket senare än brukligt p.g.a. covid 
19. Vi höll till utomhus i Furuhöjdskyrkans park. 
Årsmötesprotokollet lägger vi som vanligt ut på vår 
webbplats så småningom. Men redan nu kan ni se den nya 
styrelsen: 
alunda.se/foretag/foreningen 
Och vi hälsar vår nya suppleant Jennie Kjellberg från 
Fastbols Gårdsbutik välkommen! 

Belysning  centrum 

Nu är delprojekt fasadbelysning från Attraktiva & Levande 
orter klart. BRF Alunda fastighet med affärslokaler har fått 
ett nytt sken! Hedmans El gjorde monteringen. 

 
 

Medlemsbrev Alunda Företagareförening september 2020 

 
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, välkomna! 
 
FORNBROMASSAGE 

Hemsida: fornbromassage.se 

E - post: karin@fornbromassage.se 
 
LOVNER INVEST & HÄLSA 

Hemsida: 7283934.kannaway.com 

E - post: Lovner@hotmail.se 
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När allt kan bli som vanligt… 

  
Alla hoppas på att det mesta ska kunna bli sig likt. Vi tänker på covid19 och de begränsningar som drabbar hela 
samhället. Det vi i föreningen ser framför oss är att kunna ta tag i nätverksträffar där vi besöker varandras verksamheter 
och även ha träffar med andra företagsföreningar. Kunna bjuda in olika företagsföreningar för gemensam aktivitet som 
exempelvis en kväll på Stavby Bio med kaffepaus för mingel mm. Planerna och idéerna finns och vi väntar in 
möjligheterna.  

Utvecklas hållbart 
 

 

 

 

Alunda Företagareförening vill tipsa er medlemmar om ett program för företagare i Upplandsbygden. Programmet är 
kostnadsfritt för de 8 företag som kommer väljas ut. Programmet leds av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling. 
Exempel på programmets innehåll: 

• Kunskap och insyn i hållbar affärsutveckling, både lokalt och i ett större perspektiv 
• Individuell coachning, rådgivning och praktiska övningar för just ditt företag 
• Studieresa till annat EU-land för besök på inspirerande verksamheter 
• Och mycket mer... 

Ytterligare information och ansökningsblankett hittar ni på upplandsbygd.se. 
Sista ansökningsdagen är den 30 september 2020. 
 

 

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 
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