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Möte 160119 på Gustafsvik  

Närvarnade: Per, Charlotte, Cissi, Tina, Linnea, Peter, Ida, Lisbeth, Agneta, Patricia, Cicci, Janne och Birgitta  

 

• SP- Södertälje Postens Mikael Norström berättar att SP gör en redaktionell satsning på Gnesta, 1 
sida/vecka. Har journalister (2st) som kommer röra sig i Gnesta samt kontakt med Gnesta Kommun. 
Tagit fram en prislista där vi medlemmar i Gnesta Handel har ett fördelaktigare pris. SP delas ut med 
posten, ges ut i Södertälje, Nykvarn och Gnesta.  

• SN-Sörmlands Nyheter har också varit runt till en del handlare och lämnat prospekt för annonsering i 
deras tidning Extra som ges ut en gång / månad, utdelningsområde är osäkert, kan ev användas som 
kompletterings annons vid event.   

• Näringslivsgalan 30 januari endast ett fåtal biljetter kvar, så anmäl Er!! 

• Julkalendern- överlag upplevdes det svårare att sälja den i år. Göra uppehåll ??  

• Lions tar mer än gärna emot både ris och ros om årets julmarknad. Allt för att förbättra sig till 
kommande marknad. Maila till Per eller direkt till Roger (Lions) 

• Nya Butiker: Strand ny ägere, Urkraft (Torget), Osteopat Sauli (Torget) Rara Klaras flyttar in till 
Dialects lokal och Dialect flyttar till nya lokaler. Bya Boa flyttar tillbaka till Järvsö. Samt en trafikskola 
flyttar in i Ciccis Heminrednings gamla lokal. 

• Morgonsoffa i framtiden? Gnesta Handel har fått förfrågan om att ”äga” en soffa möte pågår mellan 
styrelsen och Kajsa Kromnér. 

• Presentkort till Gnesta Kommun. Gnesta Kommun gav sina anställda presentkort från Gnesta Handel 
även i år. Ca 250 000 kr som det ska handlas för Tack för det! 

• Tjejkväll beslutades till 29 april. Arbetsgrupp är Lisbeth, Cicci och Tina. Har ni idéer så hör av er till 
tjejerna. 

• Snatterier, har ökat under december månad, viktigt att vi anmäler till Polisen. 

• Trosa året runt – Trosas köpmannaförening är intresserade av hur vi i Gnesta Handel arbetar. Vill bjuda 
in oss genom Peter på ÖSP. 

• Medlemsmöten 2016  

 

 



 


