
Protokoll Gnesta Handel 150128

Närvarande: Per, Charlotte, Marie, Janne, Cissi,Cicci, Lisbeth, Tina
Patricia, Stefan, Agneta och Ellinor

• Kommunpoliserna var på besök och informerade om ”buset” i Gnesta. Finns på plats på 
polisstationen på Tisdagar 10-12 15-17 men finns ute på fältet under hela veckan, 
arbetar mycket civilt. Gilla polisen i Gnesta på FB så får man lite koll på vad som 
händer.

• Årets jultävling ”Bästa julskyltning” är avgjord och Cissi på Stila kammade hem priset. 
Grattis! Bra jobbat alla andra, då hela 18 butiker fått röster.

• Julhandeln har varit bra.
• Julmarknaden var bra, där jobbar Lions på att få in mer aktörer för att få en bättre 

marknad.
• Julkalendern mycket positiv feedback, blir nog även en kalender 2015.
• Julgransplundringen fortsätter vi med som vanligt. Kom ett 50 tal barn som dansade, 

Coop bjöd på färdigpackade godispåsar, Landins spelade och ledde dansen. 
• Gnesta Handel har sålt över 1000 presentkort och dessa löser Marie på Önskebrunnen 

in mot kontanter, när ni tar emot presentkort så stryk gärna  över och skriv inlöst och 
datum då vet man direkt att kortet är makulerat.

• Tjejkvällen i slutet av April där inväntar vi inbjudan från ÖSP och sedan har en tjejkvälls 
grupp utsetts ( Cissi,Cicci, Tina och Charlotte) som kommer ha kontakt med ÖSP så 
tips och idéer tar vi gärna emot.

• Gnesta Dagen 6 juni även där har vi en grupp, Agneta, Ellinor och Per. De vi vet i 
dagsläget är att det jobbas på ny sträckning av marknadsgata/ lopp för att gynna oss 
handlare.

• Sommartidning sker i samarbete med ÖSP kontakten där håller Janne, Patricia och 
Charlotte i.

• Även i år kommer det att var Kosläpp om man är intresserad att vara med så kontakta 
Inger Evensson.

• Björn på Gnesta Hälsa & Friskvård hade Wintercamp 11 januari med 55 deltagare. 
Kommer även att köra ett Summercamp 29/8 vill man var med och synas eller skänka 
ngn goodiebag så kontakta Björn.

• Reklambyrå som jobbar med skärmar och ”reklamfilm” har varit i kontakt med Per,  
poängen är att ditt budskap syns på alla skärmar i olika butiker. Låter detta intressant 
så ta kontakt med Per.

• Onsdag 25 mars är det årsmöte och vi träffas strax efter 18 hos Birgitta på Gustafsvik
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