
 
 
Från: Ale xandra Werder Hallonkvist  
Skickat: den 26 juni 2018 15:24 
Till: Alexandra Werder Hallonkvist 
Kopia: 'hej@soderhbg.se' 
Ämne: Viktig påminnelse - SöDER 
 
Bästa familjemedlemmar, 
 
Hoppas ni alla har haft en fin midsommar och tack för senast! 
                                                                                                                           
Vi tar oss friheten att påminna er om ett viktigt datum, den 9 juli. Då behöver vi svar från er på följande: 

1. Vad ni tänker/planerar kring öppningshelgen? 
Tänk stort och kreativt – tema för helgen är guld och världen! 

2. Vad ni vill göra av era två dagar i tävlingen SöDER Challenge #2? 
1) vad ni vill göra för tävling? 
2) vilken vinst?   
Tänk på att detta är ett bra tillfälle för er att nå ut med er etablering/öppning på SöDER i våra sociala kanaler. 

 
Under v. 28 (9-13 juli) sätter vi planeringen för öppningshelgen, det är därmed väldigt viktigt att vi får er 
återkoppling senast 9 juli. 
 
Avslutningsvis, allt som vi gör i familjen SöDER bygger på att vi hjälps åt - och när vi gör det - blir alla 
vinnare! 
 
Dela vår gemensamma tävling #söderchallenge i era sociala media kanaler: 
FB: https://www.facebook.com/Sodergloderhbg/videos/1032864606862262/   
Instagram: https://www.instagram.com/p/BkMrpben3b5/   
 
För information har Alexandra semester 19/7-12/8 och Ingrid 2-8/7 samt 6-12/8. 
 
Allt gott, 
Ingrid och Alexandra 
 

Från: Alexandra Werder Hallonkvist  
Skickat: den 19 juni 2018 12:39 
Till: Alexandra Werder Hallonkvist 
Kopia: 'hej@soderhbg.se' 
Ämne: Uppföljning - hyresgästmöte SöDER 
 
Bästa familjemedlemmar, 
 
Först och främst - stort tack för igår! Jättekul att så många av er kunde komma och bra diskussioner. 
Viktigt och kul att få ett avstamp i upptrappningen av vår gemensamma marknadsföring av SöDER! 

 Som utlovat kommer här presentationen som vi gick igenom igår, se bifogat. 

 Gemensamt inlogg på nya hemsidan 
 
Gå in på: https://soderhbg.se/wp-admin  
Användarnamn: Intern 
Lösen: Det händer på Söder 

https://www.facebook.com/Sodergloderhbg/videos/1032864606862262/
https://www.instagram.com/p/BkMrpben3b5/
https://soderhbg.se/wp-admin


 
 
Här hittar ni alla viktiga gemensamma dokument. Just nu ligger där:  
- manualer, (design, skylt och grafisk manual)  
Vi inväntar godkännande på skyltmanualen av kommunen och förväntas vara klart i månadsskiftet, utgå från 
denna fram till dess. Inga större förändringar förväntas. 
- ett digitalt kit som ni kan använda då ni vill marknadsföra tävlingen #söderchallenge och 
SöDER. Behöver ni hjälp eller har frågor så hjälper jag (Alexandra) gärna till! 
 

 Vi har delat tävlingen, #söderchallenge i social media. Dela gärna! 
FB: https://www.facebook.com/Sodergloderhbg/videos/1032864606862262/   
Instagram: https://www.instagram.com/p/BkMrpben3b5/   

 

 Öppning 
Vi behöver era tankar och idéer för öppningshelgen senast den 9 juli. 
Tänk stort och kreativt – tema för helgen är guld och världen! 

 Tävling nr 2: SöDER Challenge #2 
Ni fick alla dra lott om vilka datum ni blir tilldelade i vår gemensamma tävling som går från 20/8-
12/10.  
Tilldelade datum hittar ni i presentationen under ”turordning – lottning” 
 
Vi behöver veta 1) vad ni vill göra för tävling 2) vad man vinner - senast den 9 juli. 

 Kontaktuppgifter och förtydligande rollfördelning 
 
Alexandra Werder Hallonkvist, centrumledare SöDER.  
Vid hyresgästfrågor vänder ni er till mig. Jag är givetvis lika involverad som Ingrid i öppningen så 
det går lika bra att ta det även med mig.  
Mail: alexandra@jefast.se / Tel: 0706-700899 
 
Ingrid Ohlsson. Ingrid kommer att hjälpa till med planeringen och genomförandet av vår 
öppningshelg fram till början av november i år. När det gäller frågor och planering kring öppning, 
ta kontakt med Ingrid.  
Mail: hej@söderhbg.se /Tel: 0705-766640 

 Här kommer pressmeddelandet för gårdagens lanseringsfirande som gick ut i morse: 
https://www.mynewsdesk.com/se/jefast/pressreleases/familjen-soeder-boerjar-etablera-sig-
2540104   

 
 
Vi ser fram emot att höra från er och tveka inte att höra av er om ni har frågor och/eller funderingar. 
 
Nu kör vi – SöDER glöder! 
 
Allt gott, 
Ingrid och Alexandra  

 

  
Alexandra Werder Hallonkvist 
Centrumledare SöDER| Kommersiell uthyrning 
Direkt: +46 706 700899 | Växel: +46 42 36 12 00 
Norregatan 2, 263 39 Höganäs | www.jefast.se | www.soderhbg.se  
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