
 
 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alunda företagaerförening – 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 

 

Ordförande har ordet… 

Årsstämma 4 april 
Kl. 19:00 är det dags för årsstämma och i år håller vi till i Allianslokalen. 
Kvällens gäst... 
Jan Nystedt, entreprenör och en av delägarna av Biototal berättar.  
En spännande resa från Gasellföretag i Östergötland till ett företag med 
15 anställda och en mycket okonventionell struktur i företagandet.  
www.biototal.se  

Nominera kandidater till styrelsen 
På årsstämman den 4 april skall nya ledamöter väljas in i 
företagareföreningen. Valberedningen inbjuder dig som medlem att 
nominera kandidater till styrelsen. Vet du någon som skulle passa eller 
är du intresserad av att engagera dig i företagarföreningen? Ta kontakt 
med Stefan Pettersson, stefan.pettersson@biotal.se eller Daniel 
Larsson, info@pa04ab.se. 

Attraktiva orter 
Alunda med omland var temat för kvällen som handelsutvecklare 
Micaela Zackrisson och Företagareföreningen i Alunda höll i. Under 
kvällen bildades tre stycken Fokusgrupper. Det handlade om Fysisk 
Miljö – 288:an, Event på orten samt Tillgängligheten. Hör av er om ni 
aktivt vill engagera er i något fokusområde eller någon specifik 
plats/område eller ett event i Alunda. 
Just du kanske sitter på några idéer som vi tillsammans med andra 
aktörer har möjligheter att förverkliga. Här kan vi även utveckla de 
event vi redan har och hjälpas åt att göra dom ännu mer attraktiva. I 
slutänden gynnar vårt gemensamma arbete hela orten med omland 
som blir attraktivare att besöka, leva och verka i, samt spiller över på 
våra företagare och handelsutvecklingen som långsiktigt gör att vi kan 
behålla eller ännu bättre, stärka den service och handel vi har idag. Det 
påverkar hela vår ort positivt. 

Fortsättning på nästa sida… 
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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! 

www.alundaforetagen.se 
info@alundaforetagen.se 

Ordförande Mia Mattsson, Alunda Järngjuteri AB 
alundajarngjuteri@telia.com, tel 0174-101 94 

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 ”Pimpa Alunda” 
Kl. 10:00 

19 maj 
Tillväxtgalan 

11-13 augusti 
Oland visar i Alunda 
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Oland Visar är tillbaka… 
Anmäl dig som utställare och representera dig själv och den mångfald vi kan erbjuda på bygden! Oland Visar i Alunda den 11-13 augusti 2017. 
Den 90-åriga traditionen som är till för att visa upp vad Alunda och Olandsbygden har att erbjuda lever vidare. Alunda socken ligger i hjärtat av 
Uppland i Östhammars Kommun och i det som förr kallades Olands härad, Alunda, Ekeby, Morkarla och Skäfthammar socknar.  
Välkomna till en kväll och två hela dagar fyllda av aktiviteter, företagspresentationer, lokala företagare, idrottsföreningar och våra kyrkor. 
Spännande gäster och happenings utöver det vanliga. Nya bostadsområden presenteras, god mat utlovas och här finner du sommarens höjdpunkt. 
Du anmäler dig som utställare på www.olandvisar2017.com  

Olandsbygden 2017… 
Olands Hembygdsgille har bett oss informera våra medlemmar om tidskriften Olandsbygden, ca 40 sidor.  Olands Hembygdsgille har gett ut den 
vart femte år sedan 1926. Årets utgåva kommer lagom till Oland Visar i Alunda. Annonser från de lokala företagen har alltid varit en omtyckt och 
uppskattad del.  Det är inte så många företag kvar idag av de som annonserade 1926 men de finns…  
Vill du vara en av de som annonserar så tag kontakt med ordförande Lennart Johansson, tel: 070-662 08 33 

”Pimpa Alunda” 
Alla är välkomna att delta, fjolårets succé är tillbaka igen i år med en vänort – Knutby. Skapa ett/flera textila verk. Textilträff på Olandsgården den 
8 mars kl. 13:30-15:00 för den som önskar. Välj vilken teknik du vill. Kom till Alunda centrum på vernissagedagen den 13 maj 2017 kl. 10:00-17:00 
och sätt upp ditt verk. Utomhusutställningen pågår till söndagen den 28 maj 2017. Delar av utställningen går då vidare till Knutby. 
Vid frågor kontakta Edda Franzén på Edda Massagepraktik, tel: 076-233 65 19. 

 
Uppdatera sökorden på alunda.se/foretag 
Det är viktigt att du som annonserar på hemsidan, uppdaterar dina sökord så att dem stämmer och du enkelt kan bli hittad. 
 
Ni medlemmar som ännu inte har den grundläggande platsen publicerad, hör av er så vi inte missar någon! 
Kontakt: info@alundaforetagen.se, 0702-668 799 eller 076-233 65 19. 

 

Styrelsen 
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