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Affischering 
GF Chansen är ett 

arbetsintegrerande 

socialt företag. Företaget 

sysselsätter bl.a. 

personer som är långt 

från arbetsmarknaden. 

Det de erbjuder er 

förening är affischering 

för arrangemang. 

 

Som företag erbjuder de 

flexibla lösningar. Det 

kan röra sig om 

affischering i 

ytterområden eller i 

stadsfyrkanten. Med 

andra ord så skräddarsyr 

de uppdraget enligt 

kundens önskemål. 

Konkurrenskraftiga priser 

erbjuds.  

Umeå Föreningsråd 

erbjuder er förening att 

ansluta sig. Om detta 

slår väl ut kommer en 

person att bli anställd för 

att jobba med detta. 

 

Kontakta GF-Chansen 

Sven-Olof Eriksson 

070-631 86 10 

 
Hemsidesprojekt för Umeås föreningsliv 

Inline AB är ett företag som i samarbete med arbets-
förmedlingen i Umeå driver ett projekt där de erbjuder 
ideella föreningar en modern mobilanpassad webbsida. De 
tar fram ett förslag på hur sidan blir med utgångspunkt från 
föreningens önskemål om innehåll och funktioner. Efter att 
ni godkänt detta så producerar de sidan och lägger ut den 
publikt.  

De tar inget betalt för deras tid utan de ser att den tid de 
lägger ned ger de och deras projektdeltagare en nyttig 
erfarenhet och framtida referens till denna typ av projekt. 
Om er förening behöver en uppdatering av webbplatsen 

och om ni är intresserade av e-handel kan ni kontakta oss 

på Umeå Föreningsråd telefon 073-180 32 62 eller Inline 

AB Hans-Erik Hägglund 070-445 56 40. 

Referenser: 

Öppen Gemenskap  www.oppengemenskap.se  

Fairtrade Västerbotten  www.fairtradeac.se  

Skellefteå FF             www.skellefteaff.se  

Hemmavinsten 
Visst har ni anslutit er till Hemmavinsten? 
Östen Johansson från Flurkmark var den som drog 
högvinsten senast och fick därmed 2 898 kronor direkt i 
fickan. Vem blir det som vinner samma belopp nu på 
fredag? Då blir det dessutom vinster från Intersport och 
Nisses Conditori. 
Sitt inte lottlös i Umeås föreningsvänliga lotteri. Lokala 

föreningar och lokala företag är inte fel. Ju fler vi är desto 

mer tjänar din förening. Det blir så mycket roligare då. 

Läs mer på www.hemmavinsten.se  
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