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Sidan 1 Sidan 2 

Sida 1: NYHETER 

Nya medlemmar 

Tjejkvällen 

Sida 2: PRESENTKORTET 

Sidan 3 

Hur vill kassören att det ska 

hanteras? Vilka typer finns 

det? 

Kalender 

 

Sida 3: MEDLEMSLISTA 

Här finns alla medlemmar i 

Gnesta Handel. Har du koll på 

vilka det är? 

Styrelseinfo 

Vi är nu 34 medlemmar i vår förening. De senaste medlemmarna är Bilhuset på Ågatan 

7 som drivs av Fredrik Enér sedan oktober, och Robban på Kaffebaren. Vi välkomnar 

dem och hoppas att de ska ha nytta av vår gemenskap. 

 

 

 

 

Tjejkvällen är nu spikad till 24 april. Det är hittills ett 30-tal butiker och företag som 

kommer vara med enligt ÖSP, varav hälften från oss. I stora drag kommer det vara 

öppet kl 18-21, med någon form av kundtävling som 

kommer ge trafik till butikerna. Annonserande 

butiker får affischer både med sin egen annons, och 

generell Tjejkväll-affisch. Nytt för i år är flyers, som 

kommer distribueras på större parkeringsplatser 

veckan innan Tjejkvällen. Vill man inte annonsera, 

kan man få sin logga införd för 600:-.  För mer information, kontakta Peter på ÖSP. 

Som förra året ska varje deltagande butik skänka 2 st presentkort på 100:-/st, som skall 

lottas ut som vinster, dessa hämtas runt 12 mars av Peter. Manusstopp 1 april, 

utgivning 14 april. Vår arbetsgrupp är Cissi på Stila, Charlotte på Synia, Cicci på Ciccis 

Heminredning, och Tina på Elkedjan. 

För att få bra effekt är det i butiken jobbet ska ske. Fest, aktiviteter, rabatter, bubbel, 

snacks, fika, gör vad ni kan! Tjejkvällen är en av våra större aktiviteter, så passa på! 

 

VAD HÄNDER I GNESTA HANDEL? 

Affärs-TV är ett koncept som 

ska fungera på olika sätt: Dels 

förstärker det butikens 

möjligheter att få upp aktiva 

och fräscha kampanjer på en 

skärm i butiken, enkelt 

administrerade via webben. 

Men utöver det, kan man dela 

sitt budskap med andra butiker 

med skärmar, så att man 

sprider sitt budskap på flera 

skärmar, i flera butiker, på lokal 

nivå. Ökad lokal närvaro, ökad 

möjlighet till försäljning, 

snabba byten av budskap.  

Som medlem har du rabatt på 

denna möjlighet. Kontakta Per 

för mer info. 

 

AFFÄRS-TV,  
VAD ÄR DET? 



De flesta av föreningens medlemmar löser idag in vårt 

gemensamma presentkort. Det finns i två varianter, det 

gamla i blått med Gnesta Köpmannaförenings logotyp 

som slutade säljas under 2014, och det nya 

presentkortet med den rosa rosetten som kom istället. 

Båda korten gäller i två år från försäljningstillfället, 

vilket gör att båda är giltiga ett tag framöver. Den 

senare finns dessutom i en speciell variant som såldes 

till Gnesta Kommun, med speciell design mestadels på 

insidan. Här handlar det om över 800 st, där de flesta 

har beloppet 250:- tryckt i kortet, men det finns även 

några av dessa med handskrivna belopp. 

Presentkorten säljs idag hos Marie på Önskebrunnen 

och av Janne på Gertmans Skor. Kontant betalning 

gäller, och fakturering kan ske till lokala, kända företag.  

Vårt gemensamma presentkort har nu sålts i ett antal år, och i julas 
tog det fart på allvar. Men hur funkar det? Egentligen? Och hur löser 
man in det?  

Om du får in ett presentkort, kan du hantera det som 

pengar i din butik. När du löser in korten, dra ett streck 

med en penna diagonalt över textsidan så att de inte kan 

användas igen, sortera dem i nummerordning, och 

skicka/lämna dem till kassören (Marie, Önskebrunnen). 

Du kan antingen få kontanter direkt eller pengarna på 

kontot. Om du har många kort, kan du skriva en faktura 

på beloppet så kommer pengarna den vägen. Under 

december månad löses inga presentkort in, utan samla 

dem på hög och fakturera i januari.  

Det finns en serie presentkort som inte gäller: De är 

utskrivna 10/6 2014, serie 14105-14165 och är spärrade 

för inlösen, då dessa inte är betalda. Kontakta någon i 

styrelsen om du är tveksam. Om du får in något kort av 

ovan serie ska du behålla kortet och hänvisa till ovan 

information och till oss i styrelsen. 

 

 

 Vad händer den närmaste tiden: 
 

 10 mars: Kommunmöte, kl 8:00.  

 17 mars:  Morgonsoffa, Elektron 

 25 mars:  Årsmöte Gnesta Handel 

 24 april:  Tjejkväll 

 5 maj:   Kommunmöte 

 19 maj:  Morgonsoffa, Elektron 

 20 maj:  Medlemsmöte 

 Maj-Juni Kalaset med Gnesta Kommun (under planering) 

 

 

 

 

Nya modellen Gamla modellen 
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Här kommer alla våra medlemmar, i bokstavsordning: 
 
Agnetas Syhörna 
Apoteket Katten 
Bilhuset 
Ciccis Heminredning 
Coop, Gnesta 
Eddie Baumer Foto 
Eldabutiken 
Elkedjan, Andreasons El 
Ellas Handarbetsbutik 
Gertmans skor 
Gnesta Bokhandel 
Gnesta Färghus 
Gnesta Hälsa Friskvård 
Gnesta Hudvård 
Grekiska kolgrillsbaren 
Gröna Butiken 
Guldsmen´s Ur & Optik 
Gustafsviks Levande Ljus & Café 
Handelsbanken Gnesta 
Hemköp 
Intersport 
Kaffebaren i Gnesta  
Mode-City i Gnesta 
Önskebrunnen 
Pelle & Lottas Cafe 
Röda Korset/Kupan 
Salong Clipper 
Salong Fina Fötter 
SEB Gnesta 
Sjölund Foto och IT 
Södertuna Slott 
Stila 
Synia 
Top ti to 
 

 

Om du vill komma i kontakt med någon i styrelsen i Gnesta Handel, kan du nå dem här: 

Per Bormark (ordf), ordf@gnestahandel.se, 0158-36005 

Marie Rosander (kassör), kassor@gnestahandel.se, 0158-109 98 

Charlotte Sunvisson (sekr), sekr@gnestahandel.se, 0158-80 90 08 

Hemsida: http://www.gnestahandel.se 

http://www.agnetassyhorna.se/
http://www.apoteksgruppen.se/apotek/katten/gnesta/
http://bilhuset.nu/
https://www.facebook.com/pages/Ciccis-Heminredning-Det-lilla-extra-f%C3%B6r-ditt-hem-/1448815448712213
http://www.coop.se/Butiker-varor--erbjudanden/Butiker-import/Coop-Konsum/Coop-Konsum-Gnesta/
http://baumerfoto.se/
http://eldabutiken.se/butiker/gnesta/
http://www.elkedjan.se/gnesta/andreasonsel
http://gnestahandel.se/ellas-handarbetsbutik/
http://gnestahandel.se/gertmans-skor/
http://gnestahandel.se/gnesta-bokhandel/
http://www.gnestafarghus.se/
http://www.gnestahalsa.se/
http://www.gnestahudvard.se/
http://www.grekiskakolgrillsbaren.se/restauranger/gnesta/
http://www.gronabutiken.se/
http://www.guldsmens.se/
http://www.gustafsvikslevandeljus.se/
http://www.handelsbanken.se/
http://www.hemkop.se/showdoc.asp?docid=490&channelitemid=435148
http://www.intersport.com/stores/gnesta-intersport-gnesta_s6430
http://kaffebaren-gnesta.se/
http://gnestahandel.se/mode-city-i-gnesta/
http://onskebrunnen.com/
http://gnestahandel.se/pelle-lottas-cafe/
http://kommun.redcross.se/gnesta/
http://www.salongclipper.com/
http://www.salongfinafotter.se/
http://www.seb.se/
http://gnestahandel.se/sjolund-foto-och-it/
http://www.sodertuna.se/
http://www.stilagnesta.se/
http://synia.se/
http://www.toptito.se/
mailto:ordf@gnestahandel.se
mailto:kassor@gnestahandel.se
mailto:sekr@gnestahandel.se
http://www.gnestahandel.se/

