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Mellan sommar och höst

Företagarfrukost

Sensommar. Kollegor och samarbetspartners börjar komma
tillbaka till arbetet efter förhoppningsvis härliga semestrar.

Torsdag 29 augusti kl.

Eller så är det nu när högsäsongen mattas av som man kan
börja andas igen.
Mellan sommar och höst brukar också vara en tid för förändring.
Förändring av vanor, nya utmaningar och kapitel i livet.
Precis så är det för vår nya kommundirektör Maria Wikström som vi
hälsar varmt välkommen. Hon började sin tjänst på Älvkarleby
kommun den 12 augusti.

07.30-09.00 är det
dags för höstens
första
Företagarfrukost.
Program och
anmälan.

Närmast kommer hon från uppdraget som samhälls-byggnadschef i
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförening.

Näringslivslunch

Ett första tillfälle för dig att träffa Maria är på Företagarfrukosten
den 29 augusti.

Onsdag 18
september är dags för
Näringslivslunch.
Ni träffar
oss på Restaurang
Kungsådran kl. 11.0012.30.
Vi bjuder på trevligt
sällskap och en
pratstund. Lunchen
betalar var och en
själv.

"Det ska bli roligt och utvecklande att få arbeta i Älvkarleby
kommun. Näringslivsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat och jag
ser fram emot att få arbeta med dessa frågor tillsammans med
företagarna i kommunen.” Säger Maria.

Save the date
gantrack.com/t/pm/2100479701051/

Baby boom på
Bygg-och miljö
Nyblivna och blivande
pappor på Bygg- och
miljö planerar att vara
föräldralediga under
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Företagsgrupp Älvkarleby bjuder in till uppstartsträff. Lägg in den 9

nästa år. Förstärkning

oktober kl. 19.00 i kalendern redan nu. Mer information kommer i
separat brevutskick.

till bygglov och fysisk
planering är på plats
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redan från och med
19/8.
Ny på bygglov är Erik
Holmberg och på
fysisk planering är det
Linn Dahlvik.
Bygg- och miljö har
också en ny
miljöinspektör på
plats, Christian Budd.

Kontaktpersoner i Företagsgrupp Älvkarleby:
Jennie Edenby
Lisbeth Pedersen

070-604 18 55
070-222 40 37

Thomas Lindegren
Andreas Fröhler

070-797 19 81
070-376 95 25

Företagsbesök
Det händer spännande saker
på Karlholms Strand.
Tillsammans med Älvkarlebyhus
besökte vi Anders Högberg och
Per Jonsson för att både se och
höra mer om det stora
nybyggsprojektet Karlsholms
Strand. Per Jonsson som är
projektledarkonsult berättade
bland annat om tidplanen och
pågående projekt.
De första radhusen är redan sålda till personer från hela Mellansverige och över 200 personer står i
kö för hyresrätterna.
Glädjande är också att många av verksamhetslokalerna är uthyrda. Karlholms Strand är ett
utvecklingsområde som kommer att gynna hela regionen. Ju fler invånare och företag, desto större
möjligheter till affärer för företag i hela Norduppland. Det gillar vi!

Johan Thunberg tar emot för
företagsbesök i sin ateljé på
Laxön.
Här i ateljén råder en härlig
atmosfär och blicken vilar gärna
på några av alla de fantastiska
målningar som Johan har skapat.
gantrack.com/t/pm/2100479701051/
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Ateljén är öppen för besökare, och
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det är många som besöker både
Laxön och Johan framförallt under
sommaren.

Vi fick avbryta besöket när det här trevliga paret kom in och köpte en tavla. Affärer framför allt! I
övrigt pratade vi om kultur, Laxöns attraktivitet och framtidien.

Näringslivskontoret
testar
Visste du att det sedan i somras
finns två fina cykelleder för
mountainbike vid Näsboda!
Självklart har Näringslivskontoret
testat dem.

Du som cyklar lederna uppmanas att "checka in" på Näsboda MTB på
Facebook. På så sätt kan man få en fingervisning om hur flitigt lederna
nyttjas.

Bakom initiativet finns två
cykelentusiastiska privatpersoner
som i samarbete med Korpen och
Älvkarleby kommun fått till de nya
lederna på 9 respektive 14 km.

Lederna är roliga och med varierande underlag på stigar och kortare sträckor på grusvägar. Här
cyklar du över rötter, på sandiga stigar, och över stenigare partier. I November kommer en
utvärdering av lederna att göras. Förhoppningsvis kan det på sikt skapas fler leder i närheten. Något
som gynnar såväl motionerande kommuninvånare som besökare.

Upplev Norduppland
Ett helt nytt
destinationssamarbete mellan
Tierps- och Älvkarleby
kommuner. Tillsammans jobbar vi
för att lyfta besöksnäringen till
nya höjder.

Vi jobbar fortfarande med att fylla den nya appen och hemsidan med alltifrån upplevelser till
boenden och annat matnyttigt. Till säsongen 2020 ska den vara välfylld, testad och välkänd!
Ladda ner appen på Appstore eller Google play, eller besök hemsidan visitnorduppland.se
Upplev Norduppland du också!

gantrack.com/t/pm/2100479701051/
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När ses vi under 2019?

Augusti

September

Oktober

29 företagarfrukost

18 Näringslivslunch

17 Företagarfrukost

November

December

6 Näringslivslunch

4 Näringslivslunch

21 Företagarfrukost

12 Luciamingel

Kontakta oss: Martin Andaloussi 070-160 71 35 eller Linda Helzenius 073-712 76 17

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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