
 
 

Verksamhetsberättelse 2013. 
 
Styrelsen har under år 2013 haft följande sammansättning:       
 
Ordförande Eva Gustavsson  Vice Ordförande: Marita Haijlen 
Sekreterare: Åsa Forsman  Kassör: Willy Nilsson 
Ledamot: Gunnel Bröndbo-Grass Revisorer: Lars Lundberg 
   Mona Pettersson 
Ersättare: Dick Gustafsson Revisorsersättare: Justus Wahlström 
 Ulla-Britt Jarl 
 
Valberedning: Robert Haijlen, Johan Westermark. Ersättare: Lars Lundberg. 
 
 
Årsmötet Mötet ägde rum den 27 februari i Hjälstaby Automek:s lokaler. 

14 medlemmar deltog. Vi bjöds på god smörgåstårta från ICA. 
 
Medlemsantal År 2013 var medlemsantalet 55 st vid årets ingång och 76 st vid 

årets slut. 
 
Medlemsavgiften Fastställd till 250: - för 2014. 
 
Styrelsemöten Vi har haft sju protokollförda sammanträden,  

den 21/3, 6/5, 10/6, 12/8, 7/10, 21/11 2013 samt 27/1 2014 
 
Informationstavlan Info-tavlan finns uppsatt på torget till höger om Din Salong. Där 

finns alla medlemsföretag representerade och den som vill får sin 
markering på kartan över vår ort. 

 
Medlemsmatrikel Medlemsföretagen för år 2013 finns upplagda på hemsidan: 

www.orsundsbro.se 
 
Nya medlemmar Vi har under året sänt information till ett antal nya företagare om 

att bli medlem i företagarföreningen, vilket resulterade i ett 20-tal 
nya medlemmar. Fler återstår att bearbeta. 

 
Hemsidan Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår hemsida, 

www.orsundsbro.se och är tacksamma för förslag och idéer som 
kan hjälpa oss med det. Vi vill gärna ha bilder som marknadsför 
Örsundsbro, både för boende och företagande. 

 
Örsundsbros framtid 2011 startade en diskussion inom föreningen kring viktiga frågor 

för utveckling av Örsundsbro på det sätt som vi som bor och verkar 
här förväntar oss. Detta har resulterat i återkommande möten med 
representanter från Enköpings kommun. 
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Möte med kommunen Den 8 april bjöd Örsundsbro Företagarförening för tredje året i rad 

till ett möte med representanter från Enköpings kommun. På 
agendan stod: 
• Detaljplan för Industriområdet – ändring från industri  
• Lantmännens tomt – vad händer 
• Bostäder för ungdomar och seniorer – framförhållning 
• Järnvägen mellan Enköping och Uppsala – hur ser planerna ut 
• Brandstationen – vad händer 
• Panncentralen – vad händer 

  
 Inbjudan till mötet hade sänts till UNT, Enköpings Posten samt 

Ena-Håbo tidningen. Detta resulterade i en intervju med 
ordföranden i Ena-Håbo tidningen. 

 
 Vid mötet gjorde kommunen en utfästelse att Örsundsbro ska bli 

det första området där en ortsanalys ska genomföras inför den nya 
översiktsplanen. En ny översiktsplan är förutsättning för den 
fortsatta utvecklingen i de frågor som vi återkommande framfört 
till kommunen. 

 
Våryra Den 4 maj arrangerades Våryra i samband med Arosloppet i 

Örsundsbro, Arrangemanget drog mycket folk till butikernas 
erbjudanden. Under dagen kunde man också se skyltar med 
information om Örsundsbro 150 år. 

  
Räkbåt Den 23 maj åkte 18 medlemmar med på en lyckad tur med räkbåt 

Uppsala-Skokloster ToR. Ombord serverades en mycket 
uppskattad skärgårdsbuffé. 

 
Företagarnas dag För andra gången genomfördes Företagarnas dag den 14 september. 

45 företag/föreningar antog möjligheten till marknadsföring och att 
visa upp sin verksamhet för örsundsbroborna. Kommunalrådet 
Anna Wiklund invigningstalade och i samband med det hade 
Örsundsbro Företagarförening arrangerat en massfotografering med 
örsundsbrobor. Bilden finns att beskåda på vår hemsida eller på 
hemsidan för Örsundsbro 150 år. 

 
 Enköpings-Posten uppmärksammade dagen med ett helt uppslag, 

som marknadsförde ortens företagande på ett positivt sätt. 
 
Örsundsbro 150 år Arbetet i projektet fortgår och under 2013 har man tagit fram en 

imponerande aktivitetslista tillsammans med ortens föreningar. 
Aktiviteterna sträcker sig från Valborgsmässoafton till 
Mickelsmässmarknaden. Örsundsbro företagarförening är självklart 
engagerad i projektet och förutom vår aktivitet Företagarnas dag 
har beslut tagits om ett ekonomiskt bidrag på 10.000 kronor till 
projektet. Företagarföreningens bidrag är en delfinansisering av den 
anslagstavla som kommer att sättas upp vid hamnplanen. 
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Uppvaktning 2013 firade Örsundsbro Lions Club 50 år. Örsundsbro 

Företagarförenings gåva var en gruppfotografering av klubbens 
medlemmar. Gåvan överlämnades av ordföranden vid Lions Clubs 
ceremoni i Giresta kyrka den 18 maj. 

Medlemsaktiviteter Den 29 november var det dags för julbord på Söderby Golfklubb. 
Vi var 34 medlemmar som åt gott och hade en mycket trivsam 
samvaro. Till och från julbordet svarade föreningen för buss. 

 
Julmys arrangerades i Örsundsbro den 30 november då butikerna hade 

erbjudanden i samband med adventsfirandet. Företagarföreningen 
stod med ett bord på Kumlins-torget och delade ut ballonger och 
bad folk fylla i kort om Örsundsbro för ortsanalysen. 

 
Föreningen har under år 2013 fortsatt dialogen med kommunen om samhället och samarbetat 
med övriga föreningar i projektet Örsundsbro 150 år. Vi har också påbörjat en dialog med 
skolan för att se på vilket sätt vi skulle kunna bidra med kunskap om företagande och 
arbetsliv för ungdomarna. Arbetet med hemsidan har fotsatt och vi har genomfört ett antal 
uppskattade medlemsaktiviteter. 
 
Februari 2014, Örsundsbro Företagarförening/styrelsen 
 
 
 
Eva Gustavsson Åsa Forsman  Gunnel Bröndbo-Grass  Marita Haijlen  
 
 
Willy Nilsson Dick Gustafsson Ulla-Britt Jarl  
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