
 
 

Verksamhetsberättelse 2012. 
 
Styrelsen har under år 2012 haft följande sammansättning:       
 
Ordförande Eva Gustavsson  Vice Ordförande: Marita Haijlen 
Sekreterare: Åsa Forsman  Kassör: Willy Nilsson 
Ledamot: Anita Pettersson Revisorer: Rose-Marie Lindborg 
 Ulla-Britt Jarl  Mona Pettersson 
Ersättare: Dick Gustafsson Revisorsersättare: Elly Dahlström Skarp 
 Justus Wahlström 
 
Valberedning: Robert Haijlen, Johnny Gustavsson.   Ersättare: Lars Lundberg. 
 
 
Årsmötet  Mötet ägde rum den 7/3,  i Hjälstaby Automek:s lokaler. 

18 medlemmar deltog.  
Vi bjöds på lokalt producerat bröd och ost av 2 medlemmar, och

 även den lokala blomaffären visade upp fina blombuketter.  
 
Medlemsantal År 2012 var medlemsantalet 55 st vid årets ingång och ___ st vid 

årets slut. 
 
Medlemsavgiften Fastställd till 250: - för 2012. 
 
Styrelsemöten Vi har haft 6 st protokollförda sammanträden. 
  27/3, 25/6, 7/8, 9/10, 27/11, 21/1, 
  samt ett AU-möte den 23/4. 
 
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 2012 finns upplagda på hemsidan.  
 www.orsundsbro.se 
 
Nya medlemmar Vi har under året sänt inbjudan till ett 10-tal nya företagare att bli 

medlem i företagarföreningen. 
 
Möte med kommunen Den 23/4 bjöd Örsundsbro Företagarförening åter till ett möte med 

representanter från Enköpings kommun. Vad skriver vi mer? 
 
Vision 2020 –   
Örsundsbro framtid Vad skriver vi här……….. 
 
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 
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Örsundsbro 150 år Eva skriver nåt här…..eller det som står på hemsidan? 

 Möjligheternas Örsundsbro 150 år är ett Leader-projekt som syftar 
till att stödja utvecklingen av besöks- och turistnäringen på orten, 
ge möjligheter till ökad livskvalitet och bra förutsättningar för 
företagande på orten.  

 För 150 år sedan infördes näringsfrihet i Sverige vilket 
möjliggjorde etablering av företag utanför städerna och Örsundsbro 
blev en naturlig centralort i området.  

 Inför jubileumsåret 2014 planeras nu ett stort antal aktiviteter. 
Hembygdsföreningen är projektansvarig och många föreningar och 
organisationer är redan engagerade i planeringen. 

 Örsundsbro företagarförening är självklart engagerad i projektet. 

 Projektet bjuder nu in ortens företagare för information om 
projektet, företagarnas möjligheter att marknadsföra sin verksamhet 
och diskussion kring vad projektet kan bidraga till i utveckling av 
företagandet i Örsundsbro. 

Solvalla 25 deltagare åkte buss till Solvalla i oktober där vi hade ett eget 
konferensrum och spelkassa.  
Vi åt en härlig buffé och kunde följa loppen både från balkongen 
och TV-skärmar. 
En mycket trevlig kväll där några kom hem några kronor rikare. 

 
Julbord  Det var 18 st företagare som i slutet av november for till Söderby  

Golfrestaurang och åt sig mätta och njöt av den goda julmaten.   
 
Föreningen har under år 2012 fortsatt dialogen med kommunen om samhället, samarbetat 
med övriga föreningar i projektet Örsundsbro 150 år, samt fortsatt arbetet med hemsidan och 
genomfört lyckade medlemsaktiviteter. 
 
Februari 2013, Örsundsbro Företagarförening/styrelsen 
 
 
 
Eva Gustavsson Marita Haijlen  Ulla-Britt Jarl  Anita Pettersson   
 
 
Åsa Forsman Willy Nilsson Justus Wahlström Dick Gustafsson
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