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Gnesta Handel möte 140902!!
Närvarande: Åsa, Charlotte, Anna , Ida, Ellinor, Lisbeth, Per, Janne, Maggan, Marie, 
Stefan, Patricia, Agneta, Eva och Christer Karlsson Rent a Tent.!!
• Info om Oktoberfesten 4 / 10 heldags evenemang i samarbete med Rent a Tent, 

Skottvång, Gnesta Kommun och Gnesta Handel. Tält kommer att placeras bakom 
Färghuset, tältet öppnar kl 12 där det kommer vara aktiviteter för de mindre under 
dagen för att framåt  kvällen omvandlas till Öl tält med matservering och ompa ompa 
musik. Anna och Ida på Clipper fixar tipspromenad  för barnen runt ”centrum” som 
avslutas i tältet. Musik på Strömmentorget av trubaduren Micke Theorén. Det har även 
lämnats in tillstånd att ev stänga av Torggatan för ev marknadsstånd. För oss inom 
handeln gäller det att ha något speciellt erbjudande eller något annat roligt som lockar in 
kunder. Gnesta Handel kommer även att dela ut kaffekupong till kunder som handlar för 
100 kr, Humbles kommer för dagen att ha kaffe/ kaka servering på Strömmentorget dit 
våra kunder går och löser in sin kupong mot en kaffe/kaka. Butkerna har öppet till kl 
15.00. Detta kommer att sam annonseras  i ÖSP eller SN Christer kollar upp detta och 
för en dialog med Per.!!

• Nu till helgen 6-7 / 9 går konstrundan av stapeln ( inget som Gnesta Handel arrangerar)!!
• Gnesta Gröna Marknad 13/9 brukar var mycket folk i byn inget som vi är med 

arrangerar så butiker öppet efter eget behov. !!
• Ny medlem Cissis heminredning ( Fd BD´s lokal) och Järnia har gått ur föreningen.!!
• Gnesta Expo 11 oktober i Tennishallen. På kvällen anordnas en näringslivsgala på 

Södertuna Slott för oss företagare pris 450 kr ( Välkomst drink, middag och kaffe/kaka) 
vore toppenkul om så många som möjligt kan komma. Finns begränsat antal platser till 
middag ( 140 st ) efter kl 22:00 är det eftersläpp.!!

• 23 november Julmarknad i samarbete med Lions.!
• Jultidning SP eller ÖSP ?? !
• Julkalender Charlotte och Cissi kollar upp kostnader, är det genomförbart ??!
• Nästa möte äger rum torsdag 6 / 11 strax efter 18 på Gustafsvik (Ljusboden) !
• Vid pennan Charlotte på Synia!!!!


