
   
 

Gnesta Handel  -  gnestahandel.se   -   per@guldsmens.se  (Ordf) Per Bormark)   -   0158-36005 

Medlemsmöte 18/5 2016 kl 18:15 
Plats: Gustafsvik 
Närvarande: 12 st medlemmar 
 

 Tjejkvällen var lyckad generellt. Bättre inramning för aktiviteterna på Torget, 
eller kanske inte ha något där. Dåligt med publik, men det saknades ”speaker” 
eller motsvarande dragmedel. En enda show lite senare på kvällen, eller ha sådan 
verksamhet en lördag. 

 Vårspiran/Kosläppet gav ingen märkbar effekt, kanske något mer för cafeer och 
matställen. Gnesta Handel kommer inte vara med som förening nästa år heller. 

 Kalaset 28 maj med Lions loppmarknad 11-14. Vi gör tipspromenad, Ica bjuder 
på glass. Kajsa från Gnesta Kommun kommer med mer information. 

 Gnestadagen 4 juni 9-17. Allas loggor kommer med i programbladet som förra 
året, Gnesta Handel står för kostnaden. Öppettider får var och en bestämma 
enligt eget behov. 

 Septemberaktivitet 2-3 september. Cissi Stilander, Marie och Linnea. Bra namn 
sökes. 18-20 på fredagen, vanliga tider på lördagen. 

 Gnesta Expo 8 oktober. Lägre priser för att ställa ut i år, Knut & Co är eventbolag. 
Det är på Elektron som förra året. Anmäler man sig innan sista juni kommer det 
kosta 895:-, sedan blir det dyrare. Eventbolaget har ideér på hur vi handlare ska 
kunna vara engagerade, ev med kuponger som delas ut på mässan. Gnesta Handel 
ska vara med.  

 Oktoberfest 8 oktober. Gnesta Strand kommer preliminärt att köra det, då 
Kolgrillen inte har lämnat in ett skriftligt förslag på eventet i tid som begärt. 
Osäkert om Gnesta Handel ska ha aktivitet den dagen, utan lägga krut på 
septemberaktiviteten istället. Ev extra öppet. 

 Jyrki Jannerman har gjort ett förslag på egen tidning ”Shopping i Gnesta” som kan 
komma ut 2 ggn per år, där bara Gnesta Handels medlemmar kan var med. 3600 
ex, plus 1100 till sommargäster. Prisex 2 574:- för 1 annons i två blad, beräknat 
på 30 deltagare. ÖSP kan matcha det med en inbladad bilaga för ca 1500:-, men 
med ett större utdelningsområde.  

 Sternersborgs Choklad och MA Skoservice är inte medlemmar 2016. MiniFini 
barnkläder är ny medlem och öppnar om några dagar. 

 Facebook. Ordf har gjort ett förslag på att göra planerade inlägg på Facebook. 
Varje medlem får en måndag, där medlemmen kan skicka material veckan innan 
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som läggs upp på måndagen. Alla har en chans att vara med. Bra förslag som vi 
kör på. Per och Cissi Stilander har hand om Faceboksidan. 

 Parkeringsplatser. Många medlemsbutikers personal står på våra 2-timmars och 
4-timmars platser. Bättring kräves, och information måste gå ut till medlemmar. 
Per gör det. 

 Arbetsgrupper: Nästa möte skall denna lista kompletteras med namn. 

 Kvartal 1: Jultidning, julmarknad, skyltsöndag. Julgransplundring, tävling, 
 adventkalender. 

 Kvartal 2: Tjejkväll 2017 

 Kvartal 3: Gnestadagen 2016. Agneta, Ellinor, Ida och Marie Rosander. 

 Kvartal 4: Septemberaktivitet: Cissi Stilander, Marie och Linnea. 
 Oktoberfest: Per 

 Nästa möte 30 augusti. 

Sekreterare Per Bormark per@guldsmens.se 


