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Kallelse till medlemmar i 

ÖsterGruppen i Malmö ideell för
ening:

Årsmötet 2010 hålls direkt efter 

frukostmötet med våra politiker i 

Carolinahallen på St. Gertrud, 

Östergatan 7 b i Malmö. 

Dagordning enligt stadgar finns på 

medlemsarean på webben.



Kallelse till medlemmar i ÖsterGruppen i Malmö ideell förening:

Årsmöte i Carolinahallen, onsd. 2 juni ca. kl. 09.30.

Bäste kollega i ÖsterCity i Malmö
Årsmötet 2010 hålls direkt efter frukostmötet med våra politiker 
i Carolinahallen på St. Gertrud, Östergatan 7 b i Malmö. 
Dagordning enligt stadgar finns på medlemsarean på webben.

2009 har varit ett turbulent år i Malmö ÖsterCity
Mycket har stört det lokala affärslivet i vår stadsdel. Den långa 
avstängningen av Östra Förstadsgatan. Öppningen av Éntre. 
Enkelriktningen ifrån Drottninggatan till Värnhemstorget. Flera 
butiker har stängt, på grund av konkurs eller ägarpension. Många 
affärslokaler står outhyrda i området. Detta har lett till att 
många valt att hoppa över medlemsavgiften förra året, vilket i sin 
tur påverkat föreningens ekonomi. Styrelsen har därför beslutat  
att avvakta med uppsättning av sommarflaggspel under 2010.  

Din medverkan i ÖsterGruppen är än mer viktig idag – vår lokala 
gemensamhet har större möjligheter att påverka beslutsfattarna. 
Tillsammans skapar vi det samarbete med kommun, fastighets-
ägare, företagare och butiksägare som vi alla så väl behöver.

Vi i  styrelsen jobbar ideellt. Vi brinner för områdets ve och väl. 
Vårt goda samarbete i Malmö Företagsgrupper ger oss nya, unika 
möjligheter till samverkan. ÖsterGruppen har en väl fungerande 
hemsida vilken utnyttjas dåligt av medlemmarna. Här kan Du dra 
nytta av våra kontakter med företagare / kunder i hela Malmö.

Som medlem har Du även fri tillgång till mängder av gratis 
utbildning ifrån FöretagsAkademin 2.0 - under hela året 2010.

Så anmäl Dig till årsmötet – vi behöver Dig som betalande medlem 
– utan Dig försvagas ÖsterGruppen och affärslivet i ÖsterCity.

Med vänlig hälsning

Ole Hagelin, Josty AB, ordförande

ÖsterCity Nyhetsbrev 2010-04

 

Hej ÖsterCity-företagare
Så är det vår igen... och förhoppningsvis är det Business-as-Usual i Malmö ÖsterCity.
 
Dead End - avstängningen / gatuarbetena i Östra Förstadsgatan är ett minne blott... 
Detta som hindrat trafiken och stört kundflödet i vår huvudgata i nästan ett halvt år. SUCK !
Läs mer >>> http://www.ostercity.se bl.a: - Gatuarbete i Östra Förstadsg.
 
Nu får Du chansen att ställa våra högst ansvariga politiker till svars... !"ä#$%&'((()
Kom och hör vad Ilmar Reepalu och Anja Sonesson har att komma med...

Onsdag 2/6 - Frukostmöte - VårMingel
 
Malmö FöretagsGruppers Vår-Mingel-10 - vår kombination av mingel, nyttig
information och frukost görs i år tillsammans med de övriga åtta företagsgrupperna.

 
VårMingel-10 äger rum i Carolinahallen på St Gertrud på Östergatan 7 b i Malmö. 
Medlemmar är inviterade - två pers. per företag - den 2:a juni från kl. 07:30 - direkt före jobb.
$

 via mail omgående till  2juni@ostergruppen.se  eller ring oss snarast på 10 30 60.

Har Du kanske missat att läsa Medlemsinfo-1005 på >> Vad är ÖsterGruppen-fliken ?
Senaste info finns alltid nere på medlemssidan på  >>>  http://www.ostergruppen.se

Bästa Vår-hälsningar från  ÖsterGruppen i Malmö företagsgrupp.
Styrelsen / Peter Sahlén - 040-10 30 60 - mail: peter@ostercity.se

Tillsammans skapar vi:

   http://www.ostercity.se

Vår nya ÖsterCity-logo - på medlemsbeviset 2009
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 Svara med uppgift om: Företag  kontaktperson och vilka personer anmälan avser




