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Den 9 december samlades sextio personer i 
Ekeby Bygdegård och avnjöt ett otroligt gott 
julbord. Stämningen var på topp och det var 
trevligt att se både gamla bekanta, men också 
nya ansikten. 

Under kvällen fick vi också lära oss mer om 
Fjärdhundraland och hur de gjort för att bli 
så framgångsrika. Vi fick också besök av 
Ekebys luciagrupp som bjöd på 
stämningsfull musik. 

Det här kan ha varit början på en ny tradition 
inom föreningen. 

Stipendium

Det är oerhört glädjande att vi, Alunda 
Företagareförening, är en av mottagarna av 
2022 års stipendier från Carl G Beck-Friis 
stiftelse för naturvård och hembygdskultur. 
Stipendiet på 40 000kr har beviljats för 
”dokumentation och digitalisering av 
Alundas historik”. 

Redan nu har ett stort jobb påbörjats med att 
fylla delen ”Historia” på alunda.se, men med 
hjälp av de här medlen kommer ytterligare 
jobb att kunna göras. Hemsidan som är ett 
samarbete mellan oss, Olands 
Hembygdsgille, Alunda Utvecklingsgrupp 
och Östhammars kommun, är otroligt 
omtyckt och under 2022 har sidan haft över 
19 000 unika besökare! 
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Tack för en 

trevlig kväll!

Stämmer dina uppgifter

på alunda.se/foretag?

Gå gärna in på alunda.se/foretag och 
kontrollera att dina uppgifter fortfarande 
stämmer. Om någon behöver ändras tar du 
kontakt med oss på info@alunda.se.
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Ordförande har ordet.

Nu är året snart slut och jag ser tillbaka på 
året som gått. Det har varit ett år med både 
tårar och skratt. Allt det hemska som händer 
i Ukraina har nog påverkat oss alla och de 
kraftigt ökade priserna på el, drivmedel, 
livsmedel m.m. har gjort vardagen svår för 
både oss företagare och privatpersoner.

En stor ljusglimt är att föreningen under året 
gått från 70 medlemmar till 142! Sedan har vi 
förstås Oland Visar. Det blev en varm 
tillställning men ändå lyckat. Det har 
självklart hänt mycket mer och på alunda.se 
hittar du en årskrönika med ett axplock av 
årets händelser.  

Vi ser nu fram emot ett nytt år och min 
förhoppning är att vi kan hitta stunder där vi 
umgås, ha trevligt och lägga alla bekymmer 
åt sidan en stund. Att samarbeta och stötta 
varandra är otroligt viktigt, särskilt nu. Om 
det finns något vi i föreningen kan hjälpa till 
med så ska du inte tveka att höra av dig! 

Ha en riktigt härlig och avkopplande jul,

Maria Blomqvist

Gratis kurs i vår!

Alunda Företagareförening har beviljats 
medel från Stiftelsen Köpmannaförbundet 
för att arrangera två informationstillfällen. 
Det första hölls i samband med julbordet 
men under våren, troligtvis i början av maj, 
kommer det andra att hållas. 

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 t.ex. kan bidra 
till ökad försäljning. 

Mer information om tid och plats kommer 
under våren. 
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Kan du öka din försäljning 
med hjälp av Sociala Medier?

Skulle du vilja visa upp ditt företag?
 

Hör då av dig så ordnar vi gärna 

ett företagsbesök hos dig.  
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