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NYHETSBREV 
ÖCKERÖ FÖRETAG 

Våren är här! 

Vi njuter av solen, blåsipporna och att vi börjar hitta våra nya vägar i 
den pågående pandemin. Det är bra att vi har kommit igång med 
vaccinationerna och med vårvärmen blir det också enklare att ses 
utomhus på avstånd tills vi är igenom vaccinations processen.


Det var ett tag sedan vi skickade ut ett nyhetsbrev. I styrelsen så har 
vi efter att Isabel lämnade uppdraget som kommunikationsansvarig 
då hon flyttade till Norge haft en utmaning med att leverera på lika 
hög nivå. De digitala medierna idag är komplexa och det är olika 
plattformar som skall samspela bra med varandra. Annika Nilsson på 
Fotö är erfaren med många uppdrag inom området har vi nu tagit 
hjälp av för att arbeta fram en plattform och en smidigare process.

Vi kan glädjande meddela att den nya hemsidan är klar, gå in och ta 
en digital rundtur HÄR.


Vårt digitala youtube event med Christer Olsson och tillsammans 
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LÄNKAR: 

Här hittar du 
Öckerö 

Företags nya 
Hemsida 

Vi finns även på 
Facebook,  

Instagram och 
med ett 

sprillans nytt 
konto på 
LinkedIn

https://www.ockeroforetag.se
https://www.facebook.com/ockeroforetag
https://www.instagram.com/ockeroforetag/
https://www.linkedin.com/company/%C3%B6cker%C3%B6-f%C3%B6retagsf%C3%B6rening/?viewAsMember=true
https://www.ockeroforetag.se
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projektet är vi så glada för.  Fin positiv 
feedback från er, de goda smörgåsarna från 
Nimbus och till er som missat så kan man 
fortfarande se det en liten stund till HÄR! Stort 
grattis även till årets företag 2019 med dubbla 
pristagare, ni finns nu upplagda på den nya 
hemsidan. 


Vi laddar nu för ett digitalt årsmöte den 

25 maj och kommer i år satsa på en digital 
konsert med ett lokalt band och en passande 
take away kasse från en lokal restaurang. 


Vi har några förändringar i våran styrelse att 
kommunicera. Martina Lindqvist har valt att 
avgå och just nu täcker Annika Nilsson upp 
den positionen. Mattias Dombrowe kommer 
även han att avsluta efter några år i styrelsen 
och lämnar över till Mattias Klingståhl, 
välkommen!

Vi vill passa på att tacka Martina och Mattias 
för ert engagemang och önskar er all lycka 
och framgång framöver. 


Vi önskar alla våra medlemmar en härlig vår 
och ser fram emot att träffas digitalt på 
årsmötet. 


Soliga hälsningar från Styrelsen
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Utbildning 
Årets utbildningar har vi fått genomföra 
digitalt. Vi började året med ”Brandfarliga 
arbeten” där intresset var stort och vi 
behövde boka en extra dag för att all 
skulle få plats.

I Mars så informerade Jonathan 
Ebbersten om de digitala farorna och vad 
som försiggår på de krypterade delarna 
av internet.

Vår senaste aktivitet på utbildningssidan 
var en föreläsning med Carina Cederlund, 
från IHM Business School, om att arbeta i 
projektform, när man ska göra det och hur 
man ska göra för projektet ska lyckas. 


En planerad föreläsning ligger framöver 
den 1 juni – mer info kommer.


Event 
Årsmöte 25 maj 18.00 
After Work träffar – återkommer vi med 
när restriktionerna lättar.


Frukostmöte 
Företagarfrukosten är planerad att 
komma igång i september, som vanligt 
första onsdagen i månaden.


Projekt Event 365  
Projektet är klart och slutrapporten är 
inskickad, vi inväntar nu beslut om 
slutbetalning från Jordbruksverket. En 
slutsummering ligger uppe på hemsidan 
och vi vill tacka alla er som har varit 
engagerade i projektet under dessa 3 år. 
Johan avslutade sin anställning som 
projektledare enligt tidigare plan i slutet 
på Oktober 2020 och vi önskar Johan all 
lycka och framgång.
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