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Medlemsmöte	  30/8	  2016	  kl	  18:15	  
Plats:	  Gustafsvik	  
Närvarande:	  18	  st	  medlemmar,	  19	  personer.	  
	  

• Sommaren	  har	  inneburit	  fler	  utländska	  turister	  än	  tidigare	  år.	  Mycket	  
söndagshandel	  på	  fik.	  	  

• Septemberaktivitet	  kommande	  helg.	  Öppet	  till	  20	  på	  fredag,	  till	  14	  på	  lördag.	  Se	  
till	  att	  ha	  ett	  bra	  erbjudande,	  upp	  med	  lappen	  på	  dörren.	  

• 24	  september	  är	  det	  Gnesta	  Kulturfestival	  mellan	  12-‐16.	  Gnesta	  Kommun	  
arrangerar,	  på	  Strömmentorget	  och	  på	  Stora	  Torget.	  Mat	  och	  kultur	  ihop.	  Carina	  
Nilsson	  på	  Gnesta	  Kommun	  är	  kontaktperson.	  

• 8	  oktober	  är	  det	  Gnesta	  Expo	  mellan	  11-‐15.	  På	  elektron,	  Gnesta	  Handel	  kommer	  
ställa	  ut.	  Det	  finns	  en	  möjlighet	  att	  dela	  ut	  rabattkuponger	  till	  besökare	  via	  ett	  
häfte.	  Utan	  kostnad,	  en	  eller	  två	  varianter,	  dock	  kräver	  de	  att	  vi	  har	  öppet	  till	  kl	  
15	  den	  dagen.	  De	  vill	  ha	  en	  logga	  i	  ett	  tryckbart	  format,	  maila	  till	  
info@gnestaexpo.se.	  

• 8	  oktober	  är	  det	  Oktoberfest,	  Petra	  på	  Gnesta	  Strand	  är	  huvudarrangör.	  800	  
biljetter	  med	  möjlighet	  till	  förköp.	  

• Gnesta	  Kommun	  har	  beställt	  15	  stolpar	  med	  hundbajspåsar.	  De	  säljer	  in	  
reklamplatser,	  stor	  skylt	  på	  locket	  6900:-‐,	  liten	  4900:-‐.	  Man	  tecknar	  sig	  för	  2	  år.	  
Priset	  är	  dock	  prutbart.	  Mängden	  papperskorgar	  bedöms	  av	  mötet	  som	  
begränsat.	  

• Adventskalender	  2016:	  Mötet	  röstar	  att	  inte	  köra	  en	  kalender	  i	  år,	  utan	  ta	  det	  till	  
jul	  2017.	  Ska	  dock	  börja	  säljas	  tidigare.	  Det	  bör	  finnas	  någon	  typ	  av	  aktivitet	  som	  
ska	  ersättas.	  

• Kommunmöte	  7	  september,	  morgonsoffa	  20	  september.	  

• Det	  	  finns	  ett	  beslut	  att	  butiker	  inte	  ska	  kunna	  lämna	  ut	  parkeringsskivor	  längre,	  
utan	  besökare	  ska	  kontakta	  kommunkontoret	  eller	  medborgarkontoret.	  Denna	  
fråga	  ska	  tas	  upp	  på	  kommunmöte	  7	  sept.	  

• Medlemmar:	  Gröna	  Butiken	  har	  nya	  ägare.	  Margareta	  har	  varit	  delaktig	  i	  
föreningen	  i	  många	  år.	  Cissi	  Stilander	  gör	  en	  förfrågan	  om	  en	  AW	  med	  henne.	  En	  
medlem	  har	  inte	  betalat,	  kassören	  påpekar	  att	  det	  ska	  betalas	  eller	  går	  ur	  
föreningen.	  Internetcafe	  ska	  starta	  bredvid	  Agnetas	  butik.	  Bruna	  Bönan	  har	  
öppnat	  i	  backen	  mot	  bryggeriet,	  ej	  medlem	  ännu	  och	  öppet	  fredagar-‐lördagar.	  
Johan	  Dengg	  kommer	  bygga	  om	  sin	  lokal	  och	  öppna	  upp	  för	  fler	  småbutiker.	  
Järnhandeln	  kommer	  flytta	  ut	  till	  egna	  lokalen.	  



• Arbetsgrupper:	  	  

	   Kvartal	  1:	  Jultidning,	  julmarknad,	  skyltsöndag.	  Julgransplundring,	  tävling,	  
	   :	  Janne,	  Charlotte,	  Åsa,	  Patricia	  

	   Kvartal	  2:	  Tjejkväll	  2017:	  Linnea,	  Cissi	  T,	  Ann-‐Sofie	  (miniFini)	  

	   Kvartal	  3:	  Gnestadagen	  2016.	  Agneta,	  (Ida),	  Birgitta	  och	  Marie	  Rosander.	  

	   Kvartal	  4:	  Septemberaktivitet:	  Cissi	  S,	  Marie	  och	  Linnea.
	   Oktoberfest+Expo:	  Per	  

• Nästa	  möte	  25	  oktober.	  

Sekreterare	  Per	  Bormark	  per@guldsmens.se	  


