Det
Våras

Styrelsen inviger ÖsterCitys nya
ﬂaggor längs stråket mellan
Värnhems- och Drottningtorget i
juni 2006. 20 ﬂagglinor med ca
200 ﬂaggor från 45 nationer.
Fr.v Leif Hägg, Christer Neglén,
Ole Hagelin, Lars Steinholz,
Jarka Kronholz, Thomas Berggren och Paul Andersson.

för

ÖsterGruppen

på Öster redan 1937
ÖsterGruppen är företagsföreningen för Östra
delarna av Malmö – numera kallat ÖsterCity.
Vi startade för 70 år sen när några butiksägare
gick samman för att hjälpas åt att göra området
trevligare o kundvänligare. Det är vi som bl.a.
bekostar och sätter upp julbelysningarna och
sommarﬂaggspelen i Östa Förstadsgatan m.m.
Här i ÖsterGruppen vill vi samla alla butiksägare,
företagare och fastighetsfolk som har vilja och
kunskap att utveckla och förbättra vårt ÖsterCity.
Vår målsättning är att tillsammans försöka skapa
ett ännu trevligare o attraktivare Öster i Malmö.
ÖsterCity – Øresunds Strejﬁgaste Stadsdel...

Var med och påverka!
Självklart bör alla som bedriver en verksamhet i
ÖsterCity också vara medlem i ÖsterGruppen.
Vi har ju alla samma målsättning – ett framgångsrikt ÖsterCity. Därför har vi ett ömsesidigt intresse
att tillsammans verka för alla förbättringar som
gagnar oss såväl ekonomiskt som socialt. Ta vara
på denna gemenskap. Den dynamiska samverkan
och de möjligheter som ÖsterGruppen erbjuder.

Årets Nyheter
Frukostmöten. Vi anordnar morgonträffar för
våra medlemmar. På plats hos någon/något som
berör oss alla. Tid inkl frukost ca 1 tim.
Ett exempel: MKB Fastighets AB, kv Svante,
tisd. 22/8 kl 08.15 - det byggs på allvar bakom
Värnhemstorget och Hemköp. En kostnadsfri
morgonträff med intressant aktuell information
om kvarteret Svante. Här ﬁck vi dagsfärsk infomation och dessutom en timmes samvaro med
kollegor. MKB bjöd på frukost.
Vi är numera en av Malmös 9 företagsgrupper.
Vår ambition är att bli den bredaste och bästa...
Vi är oss veterligen den äldsta. Våra ursprungliga
stadgar som förening skrevs redan år 1937.
Nu vill vi se till att Du som medlem också får den
service och support Du behöver. Hjälp oss...

ÖsterCity Hemsida Vår stadsdelsportal www.OsterCity.se informerar om nyheter på
Öster i Malmö. Sidan har ca 4.000 träffar/dag
och är främst riktad till de som bor och/eller arbetar i ÖsterCity. Här ﬁnns även företagarinfo.
Vi behöver Din medverkan, Dina tips om nyheter
och förändringar... Så när Du har eller hör något
som ﬂer bör få veta – ring o berätta, eller maila
oss omgående. Tel dygnet runt: 040-10 30 60.
Nyhetsmailadress: redaktionen@ostercity.se

Medlemssidor

Värdeskapande medlemskap!
Som medlem får Du en mängd fördelar i syfte
att höja Din omsättning. Du kommer med på vår
stadsdelsportal www.ÖsterCity.se som vänder
sig till boende och arbetande i ÖsterCity. Du kan
synas på våra Nyhetsbrev med egna erbjudanden.
Du kan lämna förmånserbjudanden till övriga
medlemmar i ÖsterGruppen. Du blir inbjuden till
våra mingel- och informationsträffar med andra
företagare i ÖsterCity och Malmö stads träffar.
Du kan samannonsera med oss i Sydsvenskan och
Lokaltidningen Östra Malmö till lågt medlemspris.
Du kan delta i FöretagsAkademin 2.0, vårt EUﬁnansierade kompetens- och affärsutvecklingsprojekt som Företagsgrupperna och Mö stad driver.
Vi verkar för utökat samarbete med Malmö Stad
för att skapa ett kundvänligare ÖsterCity med
frågor som parkering, renhållning, brottsförebyggande åtgärder, försköning, stads- och gatuplanering, byggnation mm. Flera nya evenemang på
bl.a Värnhemstorget ﬁnns med i planeringen.
Vi funderar även på aktiviteter för att våra danska
grannar lätt ska hitta direkt hit till oss i ÖsterCity.
Så... Bli medlem i ÖsterGruppen....
Det tjänar vi alla på. Inte minst Du själv...

Det ﬁnns en medlemsarea på ÖsterGruppensidan. Här ﬁnns länken till medlemserbjudanden.
Du kan ta del av aktuella erbjudanden som du
kan utnyttja och dessutom lämna egna förmånserbjudanden till alla våra andra medlemmar.

RabattGuiden
Vi samarbetar med RabattGuiden
– Malmös och Sydvästskånes
största förmånskort med över
1.100 förmåner från ca 500 rabattgivare. Här kan Du som är medlem
kostnadsfritt delta - se vidare
information på deras egen hemsida
www.RabattGuiden.se.
Vi visar fram RabattGuidens förmånsgivare och
deras erbjudande tydligt på vår hemsida. Vill Du
veta mer – maila till: rabattguiden@ostercity.se

ÖsterCity LångTorsdag
med SmakGata
Förslag: Vi skapar en ÖsterCity LångTorsdag
- var 4:e vecka i samband med månadslön
- när medlemsbutikerna har öppet till kl. 21-22.
Naturligtvis frisörer, kroppsvårdare, nagelbyggare,
serviceinrättningar o.s.v... Gärna även mäklare,
penning-institut och resebyråer, var 4:e torsdag i
samband med månadslön.
Sen förstärker vi med ÖsterCity SmakGata där
våra medlemsmatställen erbjuder några kulinariska smakprover och nåt gott i glaset för en ringa
penning.
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Nu väntar vi bara på att Du ska anmäla Ditt
intresse att delta i gemenskapen - så hör av Dig
snarast till: torsdag@ostercity.se

Jul på Värnhemstorget
Det blev Jul på Värnhemstorget helgen före jul,
17:e o 18:e 2005 med scen, bodar o tomtar mm.
+ sång o musik, karusell o.s.v. Grus i Dojjan +
Paulis körer med många ﬂera spelade o sjöng...
Stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson invigningstalade och Malmö stads luciatåg kom o lyste...
Det gjordes Julklappsauktioner båda dagarna
på grejor som skänkts av våra medlemsföretag.
Överskottet, 11.500 kronor, överlämnades till
Stadsmissionshälsan den 13 februari - vid ett
lunch-evenemang med tält på Värnhemstorget.
Julen 2006 o 2007 gjordes inget Jul på Värnhem
bl.a då väderprognoserna var urusla. Och lika bra
var nog det då det ösregnade och snålblåste båda
dagarna sista helgen före jul.

Du som ännu ej är medlem
ÖsterGruppen äger och underhåller de klassiska
Julbelysningarna i Östra Förstadsgatan + de nya
sommarﬂaggspelen med 45 olika nationer m.m.
Allt detta bekostas endast med medlemsavgifter.
Samtliga medlemmar ﬁnns dessutom med på vår
stadsdelsportal / hemsida www.OsterCity.se. Vi
är idag ca 120 medlemsföretag i ÖsterGruppen,
men här i ÖsterCity ﬁnns ﬂer än 500 företag och
fastighetsägare till som vi gärna vill ha kontakt
med. Är Du intresserad - hör av Dig snarast till:
medlem@ostercity.se eller ring 040 -10 30 60.
Ole Hagelin, ÖsterGruppen / Ordförande
Peter Sahlén, ÖsterCity Service / Marknad
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