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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Glad sommar!

Näringslivslunch
Onsdag 19 juni är
dags för
Näringslivslunch.
Ni träffar oss på
Älvkarleby
fiskecamping kl.
11.00-12.30.
Vi bjuder på trevligt
sällskap och en
pratstund. Lunchen
betalar var och en
själv.

Företagarfrukost
Save the date:

En sommarhälsning är lite som ett delårsbokslut.Hur
ligger vi till? Jo, vi ligger bättre till än på länge. Antalet
arbetstillfällen i den privata sektorn har ökat,
arbetslösheten har sjunkit - för våra unga har den faktiskt
halverats jämfört när det var som värst. Skolans resultat
har förbättrats. Vi har sett en glimt av vilka möjligheter
Dragon Gate faktiskt har om man satsar på rätt sätt. Vi
höll vår egen företagarfest ”Firmafesten” för andra året i
rad och korade årets företagare, grattis än en gång Kim
Lund, ABAB. Dessutom, i skrivande stund har Älvkarleby
kommun en företagarförening igen! Vi är så stolta och
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Torsdag 29 augusti kl.
07.30-09.00 är det
dags för höstens
första
företagarfrukost.
Program och inbjudan
kommer i mitten av
augusti.

Robotlyftet
Tillväxtverket utlyser
stöd till små och
medelstora företag att
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mer information om företagarföreningen kommer till

satsa på robotisering.

hösten.

Läs mer på
Tillväxtverket
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Nybyggnationen är den högsta på många år, det säljs
tomter som aldrig förr! 11 av 13 tomter på det nya
området Liljebackens första etapp är sålda och det
fortsätter att byggas på Nybogård i Älvkarleby.
Älvkarlebyhus är igång och bygger 31 hyreslägenheter på

Karlholms
Strand

den gamla Noristomten och det är glädjande att se att vi
har lokala företag som hjälper till och bygger.

Det händer mycket

I Svenskt Näringslivs undersökning ökar vi för andra året i

spännande på

rad, även om det är från låga nivåer. Det som är extra

Karlhoms Strand!

roligt är att på frågan om ”Vilket sammanfattande
omdöme vill du ge företagsklimatet i din kommun?” ger

Sufra in och läs mer.

företagarna ett betyg som bara överträffas av Knivsta och
Enköping i vårt län.
Likaså har vi mätt Nöjd-kund-index som bland annat
gäller bygglov och miljötillsyn, där fick kommunens Byggoch miljöavdelning ett index på 77, näst bäst i länet och
bäst i Gästrikland! Fortsätta att svara på undersökningar
som dessa, de ligger till grund för kommunens
förbättringsarbete och ta gärna kontakt om det finns
förslag på saker som kan göras mer eller mindre av.
Trots allt är vi inte nöjda där vi är idag. Vi vill och kan bli
mycket bättre. 2019 har hittills visat vår potential och med
de förutsättningar som finns är det möjligt. Ni som läser
detta noterar säkert att i denna sommarhälsning skriver vi
”vi” väldigt ofta. Vilka är ”vi”? Vi är inte Näringslivskontoret
eller kommunen. ”Vi” är alla vi som vill göra Älvkarleby
kommun till en bättre plats att bo, driva företag, bilda
familj och bli gammal på. Det är viktigt att det är ”vi” som
gör det tillsammans, ensam är inte stark och vi kommer
bara att lyckas tillsammans.
Tack för allt och njut nu av sill och nubbe så

Affärskompetens
Projektet är nu
avslutat och
summeringen är:
350 deltagande
företag har lagt 35
000 timmar under två
år av sin värdefulla tid
för att
kompetensutveckla
sitt företag
hos Affärskompetens.
Se filmen där några
av deltagarna delar
med sig om vad
projektet gett dem.
Se filmen

ses vi till hösten.

Stort grattis Kim Lund
I samband med Firmafesten utsågs Årets
företagare. Utmärkelsen gick till Kim Lund, ABAB
med motiveringen:
En VD som får företaget att ständigt växa genom att
finna nya marknader, är nytänkande och har ett stort
personligt engagemang för företaget och dess
anställda. Detta har skapat tillväxt i form nya
arbetstillfällen, samtidigt som man tar ett socialt ansvar
genom att jobba med elever som inte klarat intag till
gymnasiet och ger coachning som leder till
gantrack.com/t/pm/1981537838826/
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anställningar. Att bygden betyder mycket för Kim är
tydligt, genom åren har man sponsrat många av
kommunens föreningar, något som skapat en
attraktivare kommun men framförallt en stoltare
kommun!

Företagsbesök
På Rullsands camping träffade vi Anna
och Mattias Hidegren som tog emot oss i
strålande solsken.
Med ett förflutet i Stockholm, och via en
omväg med att driva camping i Åsele under
några år, hamnade de till slut i Skutskär och
när möjligheten att arrendera Rullsands
camping visade sig var de inte sena att
nappa. Här har de hittat sin pärla sedan 8 år
tillbaka.
Under sommarsäsongen är det 30-35
personer som arbetar här, under lågsäsong
sköter Anna och Mattias det mesta
själva. Rullsands camping är öppen året om
för de drygt 70 st åretrunt camparna.

Det är med stor passion för såväl platsen och naturen som för sina medarbetare som de
kontinuerligt arbetar med att värna om och förbättra verksamheten.
Rullsands camping ägs av Upplandsstiftelsen.

Vi utvecklar Skutskär centrum
Tillsammans med dig som bor och
verkar i kommunen vill vi utveckla
Skutskärs centrum till en levande och
attraktiv plats.
I samband med Centrumdagen som var
den 8 juni öppnade vi upp en dialogstuga
på gågatan i Skutskär centrum. Där har
du möjlighet att del av inspirationsförslag
och själv tycka till om hur Skutskärs
centrum ska utvecklas, både på kort och
längre sikt.
Inspirationsförslagen har tagits fram av
elever i årksurs 3 på Teknikprogrammet
med inriktning på design och
produktutveckling på Polhemsskolan.
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Centrumutveckling är ett långsiktigt
Dela
arbete som vi gör i samarbete med
Älvkarlebyhus.
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Redan i sommar kommer du ändå märka några förändringar. Bland annat kommer en trall
att byggas på Centralgatan och fler sittplatser utomhus skapas. Vi provar också att stänga
av Centralgatan för trafik från korsningen Centralgatan-Ågatan fram till Coops parkering
från 20 juni-18 augusti för att göra centrum säkrare för fotgängare och mer inbjudande
att visats i.
Vad är viktigt för dig?
Dela med dig av dina synpunkter och idéer och var med i utlottningen av fina priser
Lämna ditt förslag senast 31 augusti, antingen i pappersform på biblioteket eller digitalt
via detta formulär.

Upplev Norduppland är ett helt nytt
destinationssamarbete mellan Tierps- och
Älvkarleby kommuner. Tillsammans jobbar vi för
att lyfta besöksnäringen till nya höjder.
Vi jobbar för fullt för att fylla den nya appen och
hemsidan med alltifrån upplevelser till boenden
och annat matnyttigt.
Inom kort kan du ladda ner appen och besöka
hemsidan. Mer information kommer.

När ses vi under 2019?
Augusti

September

Oktober

29 företagarfrukost

18 Näringslivslunch

17 Företagarfrukost

November

December
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6 Näringslivslunch

4 Näringslivslunch

21 Företagarfrukost

12 Luciamingel
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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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