Alunda Företagareförening
Verksamhetsberättelse 2018
Medlemmar 2018
Antal medlemmar: 65 st
Nya medlemmar, antal 6 st: Krumelur, Lukas Tekniska Konsult,
Leufstadius Trädgårdsdesign, Klippstugan, Teknikutveckling
Väskinge AB och Patrik Franzén.
Antal medlemmar utträde, 6 st: Livsstigen, Studio A, Ekenberg Bil o Motor, Jonebergs gård,
Ullis Bazar och Edinge Hundpensionat.
Möten 2018
2 medlemsmöten, årsmöte och höstmöte.
6 styrelsemöten.
2 textilpimparmöten.
Stadgar
Styrelsen har tagit fram nytt förslag till stadgar för föreningen under året.
Föreningens evenemang Textilpimpa Alunda Centrum 2018
Antal företag och föreningar involverade i evenemanget, 20 st: Ateljé Edda, Krumelur,
Alunda Foto, HobbyPress, Centrumkonditoriet, Ullis Bazar, UVAB, Ingrids Hårverkstad,
Alunda Järngjuteri, Tyglycka, Alunda Veterinärstation, Nytänk, Silja Karlsson, Junibackens
Daghem, Furustugans Förskola, Myrans Förskola, Alunda Vävförening, BRF Alunda, KUF:s
Stickcafé och Klippoteket.
Evenemanget gjordes för 3:e gången i rad. Huset Centrumvägen 6 var skyltat textilt och på
balkongerna hängde 30-tal textila fiskar.
Höstmötet
Årets medlemsmöte var förlagt till Järngjuteriet i Hammarby som visade sin verksamhet. Det
bjöds på grillad lokal korv i surdegsbaguette samt kaffe med efterrätt. Ett tjugotal
medlemmar deltog.
Företag i Samverkan
Alunda Företagareförening har varit representerat med en plats i FiS styrelsen. Vi har
förstahandsinformation direkt från näringslivet och kommunledningen och de andra
företagareföreningarna i kommunen genom vårt medlemskap. Företag i samverkan kommer
att fortsätta jobba med projektet "Attraktiva och levande orter", gemensamt presentkort,
företagsklimatet och kommer att vara en förening med egen styrelse.
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Ljussättning av Centrum
Samarbetsprojektet "Attraktiva och levande orter" har påbörjat ljussättning av tätorterna i
kommunen. Alundas fokusgrupp ”Fysisk Miljö – Belysning" har på möte med AFF:s styrelse
presenterat följande förslag:
Förse de fem träden på Centrumvägen med ljusslingor på trädens grenar.
Materialet för ljusslingorna levererades i mitten av december. Uppsättning beräknas kunna
ske under oktober 2019. Respektive företagarföreningar svarar för uppsättning och
underhåll.
P - skivan i centrum
Föreningen har arbetat med frågan om en p - skiva verkligen behövs i vårt centrum.
Föreningens webbplats
Information om föreningens företag har uppdaterats och utökats. Nya bilder och bildspel på
startsidan. Kategorisering av företag. Nya länkar på menyn: Presentkort och Attraktiva &
Levande orter.
Lite statistik:
Sidvisningar menylänk företag/företagen antal för år 2018: 1762 st.
Besök via: mobil 46,7% , dator 45% och surfplatta 8,2%.
Föreningens webbplats är mobilanpassad.
På föreningens FB-sidor har kontinuerligt gjorts inlägg och delningar.
Medlemsbrev
3 st. medlemsbrev skickades ut 2018.
Alunda den 9 april 2019
Styrelsen
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