
 

April 2015 

Sidan 1 Sidan 2 

Sida 1: NYHETER 

Nya medlemmar 

Aktiviteter nu och i höst 

Min AffärsTV är online 

Sida 2: KAMERA I BUTIK 

Sidan 3 

Enkelt test av två modeller 

Kalender 

 

Sida 3: MEDLEMSLISTA 

Här finns alla medlemmar i 

Gnesta Handel. Har du koll på 

vilka det är? 

Styrelseinfo 

Nu har vi haft årsmöte i föreningen, och protokollet är på väg ut. De viktigaste besluten 

vi gjorde var att utöka styrelsen, och att förändra årsavgiften till en del medlemsavgift 

och en del avdragsgill serviceavgiftsavgift, totalt 750:-.  

Vi är nu 38 medlemmar! De senaste medlemmarna är Rara Klara, Auktionisten i 

Gnesta, ICA Supermarket och PTT Bilverkstad. ICA och PTT kommer även ta emot vårt 

gemensamma presentkort. Välkomna till oss! 

Just nu är Tjejkvällen på gång. 24 april blir det retro i Gnesta, kontakta Cissi Stilander 

eller Charlotte Sunnvisson för mer info. 

En kommande aktivitet är Kalaset. Det är Gnesta Kommun som vill göra något för barn 

i åldersgruppen 5-10 ungefär, och har körts ett par gånger tidigare. 30 maj är det dags 

igen, men i en annan tappning och denna gång i samarbete med oss i Gnesta Handel. 

Planering pågår, men om man ska lämna någon teaser så handlar vår insats om att 

aktivera oss i butiken (som vanligt), och om ballonger. Tänk ballonglördag, 

kaffeservering på Strömmentorget (där Gnesta Scoutkår står för allt jobb) och en del 

aktiviteter till kl 14.  

Gnestadagen kommer i år ligga på Sveriges Nationaldag 6 juni, och även här kommer 

det troligen bli nyheter. Ny dragning av marknadsstråken kommer gynna handeln och 

besökarna, och det blir ett försök till ”foodcorner” runt parken vid Stora Torget. Även 

Marknadsloppet kommer få en annan dragning, med mer central start och målgång. 

Föreningen insats denna dag är endast att se till att marknadsstånd kommer på rätt 

plats och inte skymmer butiker. De handlare som vill, ska naturligtvis flytta ut sin 

verksamhet på gatan. Gnesta Handel kommer inte ha någon gemensam 

marknadsföring inför denna dag. Kontakta Agneta Karlsson eller Ellinor Rosén för info. 

Sommartidningen som vi brukar ge ut lagom till midsommar är under diskussion. Den 

kan inte som tidigare ges ut separat, utan kommer i så fall som en ibladning i ÖSP, som 

förra julens julblad. Åsikter önskas från medlemmar, hur tycker ni? Eget utskick, digitalt 

format? Kom gärna med idéer.  

Andra aktiviteter som vi börjar rycka i är Oktoberfesten och Gnesta Expo i början av 

oktober, men där återstår mycket planering för många inblandade. Innan dess har vi 

Gnesta Gröna Marknad i september. Så ladda för ett aktivt 2015 i Gnesta Handel! 

Aktiviteter 2015  

VAD HÄNDER I GNESTA HANDEL? 

Nu har vi redan fått upp tre 

skärmar i Gnesta, och fler är på 

gång. Det handlar om ett bra 

sätt att visa sina egna 

erbjudanden på en skärm i 

butiken, samt att dessa 

erbjudanden även syns i andra 

butiker lokalt. 

Är du nyfiken på konceptet, kan 

du titta in på Guldsmens, 

Gnesta Färghus eller Bilhuset. 

Dessa skärmar är just nu igång. 

Gnesta Handel har även fått 

visningstid på skärmen, fast 

föreningen kommer inte ha 

någon egen fysisk skärm uppe. 

Förhandlingar pågår om att 

sätta upp en skärm på en plats 

med mycket folk, utan kostnad. 

 

NU ONLINE! 



 

Enkelt test av bevakningskameror  

 Vad händer den närmaste tiden: 
 

 24 april:  Tjejkväll 

 5 maj:   Kommunmöte 

 19 maj:  Morgonsoffa, Elektron 

 20 maj:  Medlemsmöte 

 30 maj:  Kalaset med Gnesta Kommun (under planering)  

 6 juni:  Gnesta Marknad 

 Oktober: Gnesta Expo med Oktoberfesten 

 

 

 

 

 942-L: 

 1 039:- (CDON) 

 Inkl SD-kort 16Gb 

 Max 640 x 480, 30 fps 

 Vinkel 45,3 grader 
 

Nu har jag avslutat det test av bevakningskameror som 
inleddes i höstas. Målet var att hitta en bra 
övervakningskamera som hade bra bild och upplösning, 
klarade mörkerseende, spelade in film och som dessutom 
var enkel att hantera. 
Jag köpte 2 varianter av D-Link nätverkskameror, DS-942L 
och DCS-2132L och kopplade upp dem i verkstaden i 
butiken. 
Båda kamerorna är digitala, nätverksanpassade, har plats 
för ett microSD-kort där det inspelade materialet kan 
sparas, enkelt tas ur och visas på en dator. Om man kopplar 
upp kameran på ett trådbundet/trådlöst nätverk, kan man 
titta på ”live”film, eller inspelat material, antingen via dator 
eller en app i telefonen. Just appen, mydlink Lite, är gratis 
och fungerar väldigt bra i Iphone. 
Det är lite pyssel att få igång kamerorna, med 
programinstallationer, uppdateringar och annat i sann IT-
anda, men väl igång kan man helt glömma bort dem och de 
gör det de ska. Det svåraste är antagligen att komma ihåg 
att kontrollera dem med jämna mellanrum. 
 
Vilken är då bäst? 942-L är bra, räcker fullgott för att se vad 
som händer i butiken, kommer färdig med SD-kort, och är 
billigast. 2132L har ett objektiv som ger en något bredare 
bild, och har också en högre upplösning. Frågan är om 
den optik som finns i kamerorna verkligen kan ta hand 
om de extra pixlarna… Jag har nog 2132-L som favorit, 
då vinkel den täcker och upplösningen är viktig för mig. 
Priset på dessa kameror är en bråkdel av ett riktigt 
proffs-system, och man kan ha många uppkopplade. 
D-Link har dessutom ett system med extern lagring 
som är anpassat till dessa kameror, men det får ni kolla 
själva vid behov. Båda kamerorna har stora 
inställningsmöjligheter, och den intresserade kan som 
vanligt läsa mer på nätet. Mycket mer… 
 

 DCS-2132L 

 1 299:-:- (CDON) 

 Ex SD-kort (150-300:-) 

 Max 1280 x 800 

 Vinkel 57,8 grader 
 



 
Här kommer alla våra medlemmar, i bokstavsordning: 
 
   Agnetas Syhörna 
   Apoteket Katten 
   Auktionisten i Gnesta 
   Bilhuset 
   Cecilias 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 
   ICA Supermarket Gnesta 
   Intersport 
   Kaffebaren i Gnesta 
   Mode-City i Gnesta 
   Önskebrunnen 
   Pelle & Lottas Cafe 
   PTT Bilverkstad 
                       Rara Klara 
   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://auktionistenignesta.com/
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.ica.se/butiker/supermarket/gnesta/ica-supermarket-gnesta-1388/start/
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/
https://www.autoexperten.se/hitta-butik-eller-verkstad/ptt-gnesta-ab/
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/

