
 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Höstrapportering... 

Ortsannonsering Östra Uppland 2018 

De medlemmar som har annonserat i Östra Uppland har övervägande 
positiva ord att säga om denna gemensamma företagsannonsering. 
Speciellt hantverkare har märkt av ett kundintresse både lokalt och från 
Uppsala, då annonseringen även når dit.  

Vi har förmånen att under 2018 kunna fortsätta med annonsering i UNT 
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 Henrik Westerlund, Mobil: 072-548 42 24, 
henrik.westerlund@unt.se, Rådhusgatan 4, 742 31 Östhammar 

Medlemsaktiviteter... 
Det finns planer på att anordna "Textilpimpa Alunda centrum 2018" 
trots förra årets skadegörelser. Våra tankar kring evenemanget ser ut så 
här:  
1.Vernissagedag lördagen den 12 maj och utställning 14 dagar framåt. 
2.Textilpimpning på fasad centrumvägen 6 sker via balkongerna (med 
tillstånd av boende). På de nedersta balkongerna underifrån även 
lättare utsmyckning. 
3.Var och en av fastighetens företag bistår med en valfri 
textilutställning i respektive skyltfönster. 
4.På vernissagedagen funderar vi på om vi kunde anordna 
bakluckeloppis. En bilplats skulle också kosta en mindre summa så att vi 
kan täcka kostnader för annons och polistillstånd. Förslag: 50 - 100 
kr/bilplats. 
 

Fler idéer och handkraft är välkomna! 
Kontakta Edda Massagepraktik: web@ateljeedda.se 

 

 
 

 

Medlemsbrev Alunda företagareförening November 2017 

 
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 Mattias Sjökvists Åkeri AB 
mattias@sjokvists.se 

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 ”Pimpla Alunda” 
Kl 10:00 

19 maj 
Tillväxtgalan 

11-13 augusti 
Oland visar i Alunda 

 

 
 

 

Axplock från Oland Visar 2017 
 

 
Uppson Webbyrå, Tuna Ventilation AB 
och Alunda Järngjuteri. 

 
Anns Frisering. 
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Ingen julmarknad i år… 
De ideella krafterna både från Furuhöjdskyrkan och företagareföreningen tar ett sabbatsår. 

UL … 
Företagarföreningarna i kommunen har lämnat synpunkter och förslag till UL för att förbättra kollektivtrafiken. Vår representant Carina Pettersson 
deltog i mötet som anordnades av Företag i Samverkan. Vi rapporterar vidare på www.facebook.com/alundaforetagareforening.   

Din lokala kundklubb, gemensamma presentkort och FILLit... 
Håll ögonen öppna och se vad som händer angående Företag i Samverkans spännande projektsatsning som sponsras av kommunen, UNT och 
FILLit. Företag i Samverkan lägger ut information på sin FB-sida om projektet och mycket annat som dom arbetar med för oss företagare. 
Kontaktperson är handelsutvecklare Micaela Zackrisson: micaela@foretagisamverkan.se 

 
Sist men verkligen inte minst...OLAND VISAR … 
Vi vill ge en stor eloge till Föreningsalliansen samt alla enskilda som bidrog. Tack  för en fantastisk helg i gemenskapens tecken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 

 

 

Alunda företagarförening – 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 

 

Oland Visar 2017 
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