Malmö juni 2021
Hej, bäste medlem!
När vi skrev förra årets sommarbrev trodde vi att denna eländiga pandemi skulle vara över och
vi hade kunnat blicka tillbaka på åtminstone ett par trevliga och inspirerande träffar med er
medlemmar. Vi saknar våra träffar där vi har kunnat dela med oss av våra erfarenheter och
berätta om våra verksamheter. Det är onekligen en annorlunda tid för oss alla och som vi
hoppas att vi snart återgår till det normala.
Styrelsen är fulltalig vilket gläder oss mycket och det finns en tillfredsställande kontinuitet,
flera andra företagsgrupper har haft en stor omsättning på viktiga poster i styrelserna. Fredrik
från Intrasenze, som varit ordförande det gångna året, blev omvald och vid det konstituerande
mötet omvaldes Camilla från Stadex som sekreterare och Aminah från Sona Connect som
kassör. Som ny suppleant nyvaldes Fredric Andersson från det spännande och expansiva
företaget Magle Chemoswed verksamt inom Sorgenfris industriområde. Efter många
förtjänstfulla år har vår tidigare kassör Agneta Wiklund lämnat styrelsen.
Vi i styrelsen träffas regelbundet en gång i månaden, än så länge dock bara digitalt. Även vårt
årsmöte fick i år genomföras digitalt med mycket litet deltagande och det är inte alls detsamma
som att träffas fysiskt.
Den viktigaste frågan för styrelsen under första delen av året har varit kommunens
planprogram för Sofielunds industriområde. Styrelsen har lämnat ett yttrade med det klara
budskapet att kommunen måste värna om de arbetsplatser som företagen inom området har
skapat och kan fortsätta att skapa om förutsättningar finns för expansion. Detta under hotet
att ambitionen är att förtäta området med ett stort antal bostäder och trafikbegränsande
åtgärder.
Mycket glädjande är att föreningen har kunnat behålla de flesta av medlemmarna trots
avsaknaden av aktiviteter. Men fortfarande är vi den absoluta minsta företagsgruppen inom
paraplyorganisationen Malmö Företagsgrupper och vi vädjar till ditt företag att medverka till
att öka medlemsantalet ytterligare. Samarbetet mellan vår egen förening, MFG och
Näringslivskontoret har fördjupats och vi har fått en dedikerad kontaktperson i Louise
Svensson, vilket kan utveckla vårt samarbete ytterligare. Vi hoppas kunna bjuda in Louise till
ett medlemsmöte så fort vi återgått till normala tider.
Vi tar gärna emot förslag från Dej på angelägna och intressanta ämnen inför kommande träffar
med vår grupp.
I avvaktan på normala tider hoppas vi att sommaren och semestertider ger oss ny energi och
att hösten skapar möjligheter för att vi ska kunna bjuda in till de förut planerade
företagsträffarna. Njut av sommaren och var rädda om er så ses vi så småningom!
Med vänliga hälsningar
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