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Vi förtjänar alla lite avkoppling ibland och 
därför arrangerar vi ett julbord för dig som är 
medlem i Alunda Företagareförening i Ekeby 
Bygdegård den 9 december 2022. Det blir en 
trevlig kväll där vi umgås, äter gott, dricker 
gott och lär känna varandra. 

Vi fixar maten, dryck finns till försäljning och 
alla bidrar till god stämning. Priset är 
500kr/person.  Inbjudan gäller för två 
nyckelpersoner med respektive per företag 
då antalet platser är begränsat. 

Kvällen inleds kl. 18:00 med en föreläsning 
om Fjärdhundraland samtidigt som vi 
avnjuter en aptitretare inför julbordet som 
väntar. Vid 19-tiden sätter vi oss till bords 
och har riktigt Kul i Jul. 

Anmäler dig gör du genom att skicka ett mejl 
till foretag@alunda.se senast 16 november. I 
priset ingår aptitretare, julbord och en dryck 
(öl, cider, vin eller alkoholfritt). 

Hur kan Alunda och Östhammars kommun 
bli mer attraktivt för besökare? Mats 
Thorburn besöker oss den 9 december kl. 
18:00 i Ekeby Bygdegård och berättar om 
Fjärdhundralands framgångssaga. 

Precis som de är vi en ort nära staden, och 
här finns mycket att erbjuda. Om vi 
dessutom samarbetar med orterna i vår 
närhet kan vi skapa något väldigt bra. Att 
lära av andra är en bra början och därför 
ordnar vi det här informationstillfället. 

Att delta är gratis och vi bjuder på lättare 
traktering. Vill du stanna lite längre och delta 
i föreningens Kul i Jul (se info till vänster) är 
du hjärtligt välkommen, men du kan också 
delta i enbart föreläsningen. 

Anmäl ditt deltagande senast 16 november 
till foretag@alunda.se. 
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Som en del av Föreningsalliansen 
Olandsbygden var vi med och arrangerade 
Oland Visar 12-14 augusti. Tack vare 
utställare och många frivilliga krafter blev 
evenemanget lyckat. Stort tack till alla! 

Alunda Företagareförening har beviljats 
medel från Stiftelsen Köpmannaförbundet 
för att arrangera informationstillfällen för er 
medlemmar. Det första sker under vintern 
2022 och handlar om Fjärdhundraland. Det 
andra sker under första kvartalet 2023. 

Det tillfället kommer att fokusera på hur ditt 
företag kan bli bättre på att använda sociala 
medier. Idag har inte alla en hemsida utan 
många väljer att synas på t.ex. Facebook eller 
Instagram. Att synas där är inte alltid lätt och 
därför vill vi arrangera ett tillfälle där vi får 
många bra tips och råd som kan öka vår 
försäljning. 

Mer information kommer längre fram. 
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Kan du öka din försäljning 
med hjälp av Sociala Medier?

Styrelsen informerar
En glädjande nyhet är att den nya vatten-
ledningen till Alunda nu är tagen i bruk. Det 
betyder att t.ex. byggnationen här kan 
komma igång. Inget händer över en natt, 
men ett stort steg är taget. 

Arbetet med att få en bankomat till Alunda 
fortsätter och förhoppningen är att det ska gå 
att hitta en lösning. Under tiden är det 
glädjande att automaten i Gimo bytts ut så 
det nu också går att sätta in kontanter där. 

Vi jobbar för  att få till ett bra samarbete 
mellan kommunens alla orter och 
Östhammars kommun. Tillsammans kan vi 
åstadkomma så mycket mer!

Om du har några förslag på 
hur föreningen kan hjälpa dig 
eller om du t.ex. skulle vilja 
att vi arrangerar ett 
företagsbesök hos dig så kan 
du höra av dig när som helst! 
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