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Hej i vårsolen! 

Här kommer en liten resumé av FMIM:s verksamhet sedan årsmötet i våras. 

Utskick via mail, samt upplagd på www.fmim.se flik medlemsinfo. 

 

Några styrelsemöten har hållits där vi diskuterat olika aktiviteter. Som beslutades på årsmötet har vi 

satsat på att samla in information och uppdatera hemsidan, samt uppdatera den förenklade FMIM-

broschyren som finns i pappersex. Kommer inte att lägga in mer information än vad som är lätt att 

underhålla. En typ av presentation/visitkort för varje medlemsföretag. Några länkar och lite allmän 

info om vad FMIM är, hur man blir medlem mm. 

Underhållet sköts fortfarande av undertecknad. Om du vill ha uppdateringar/ändringar/aviseringar 

om erbjudanden etc. är det bara att kontakta mig. 

 

Vi har träffats i bowlinghallen och ätit buffé, och därefter gemensam bowling. Det har blivit en 

höstaktivitet som är mycket uppskattad. Vi planerar att fortsätta med det i höst. 

Det är tyvärr så att Räkbåten inte längre utgår från Strängnäs. Därför har vi inte planerat för någon 

fortsättning av detta lyckade event. Nu finns möjligheter att ansluta i Eskilstuna och Enköping, men 

som sagt tyvärr inte i Strängnäs 

Vi kommer att anordna/informera/bjuda in till gemensamma aktiveteter 

Några förslag på evenemang. 

 

Strängnäs näringslivsdag kommer i år att anordnas i Mariefred. Inledande aktiviteter på Gripsholms 

slott på Em. 18 maj. Middag på kvällen på Gripsholms Värdshus. 

mer information och anmälningslänk 

www.strangnasnaringslivsdag.se 

 

Strömsholms Grand Nationals  den 16 juni 

Stor galopptävling med trevliga möjligheter till besök på Strömsholm mellan Eskilstuna och Västerås. 

Detaljerad information i länk nedan 

https://www.svenskgalopp.se/stromsholm 

 

Mälaren Runt 

Sveriges i särklass största gemensamma körning. Mälaren Runt är ett begrepp, en folkfest, en 

upplevelse som ingen sann motorcyklist får missa. Mälaren Runt körs alltid tredje lördagen i augusti. 

Detaljerad information i länk nedan 

http://www.svmc.se/club/malaren-runt/ 

Rallycross SM Härad 

Datum för detta i år är 12/5, en fest väl värd att besöka. 

Detaljerad information i länk nedan 

http://strangnasams.se/?page_id=21 
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Besöka Kungstornet i Strängnäs 

Som ni sett är det beläget på Långberget, med jättefin utsikt över Strängnäs. 

Den som engagerat och förtjänstfullt rott detta projekt i hamn är  

vår medlem i FMIM Rolf Wallinder som guidar och berättar. 

Mer information finns på denna länk 

https://kungstornet.webnode.se 

 

Någon aktivitet till hösten finns det utrymme för. Ingenting är planerat ännu. Kom med förslag på 

något du är intresserad av. 

En tanke med FMIM är ju att kunna hjälpas åt med kontakter och affärer. För att kunna göra det på 

bästa sätt behöver vi kanske presentera oss bättre för varandra. På ett enkelt sätt vad gör vi, var 

finns våra kunder, intressanta projekt/uppdrag, vad har vi på gång i den egna verksamheten. På så 

sätt vet vi bättre vilka gemensamma resurser vi har, och som vi kan rekommendera andra. 

Ett nyhetsbrev kan ju också vara ett sätt att hålla sig uppdaterad med vad som händer, dels i FMIM 

som förening, men också en kanal att presentera något om sitt eget företag. 

Kom gärna med förslag på innehåll och höstaktiviteter. 

Önskar en fortsatt skön sommar! 

Stig Strömvall 

Ordförande 

https://kungstornet.webnode.se/

