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

Vårkänslor!
Företagarfrukost
Torsdag 9 maj ses vi på
Café Draken på
Dragon Gate.
Program och anmälan

Firmafesten
Finns det något säkrare vårtecken än ljudet av

Torsdag 23 maj.

skriande måsar?

Festen för dig och dina

Javisst gör det!

medarbetare/respektive.

Utnämningen av Årets Företagare och Firmafesten
så klart.

Boka dina biljetter här

Många härliga nomineringar har vi fått in, och 10 av dem
kvalificerar sig vidare i processen. Vi kommer precis som
förra året att publicera dem en och en på Facebook. Vem
vinner den prestigefyllda utmärkelsen i år?
- Det får du veta på Firmafesten den 23 maj!

Dialog om
företagsklimatet

Firmafesten hålls i Officersmässen på Laxön den 23 maj.
Bjud med dig dina medarbetare eller respektive till en
härlig kväll med god middag och underhållning. Länk till
inbjudan finns i "puffen" till höger här intill.

Svenskt Näringsliv
bjuder in till dialog om
företagsklimatet den 22
maj. Tag chansen att
vara med och påverka!

Psst, du följer väl Näringslivskontoret på Facebook?

Program och anmälan

Nöjda kunder hos Bygg-och Miljö

Bygg och miljö
blir mer digitala
Bygg- och
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miljöavdelningen jobbar
med att digitalisera flera
av sina processer för att
göra ärendehanteringen
mer efftektiv och på sikt
kunna korta ner tiden
för att hantera just ditt
ärende.
Läs mer

I Sveriges kommuner och landstings årliga
servicemätning Insikt, hamnar Älvkarleby kommun på
plats 41 av landets kommuner med ett NKI (nöjdkund-index) på 77 vilket räknas som högt.

Älvkarleby hus
bygger nytt!

Undersökningen mäter hur företagare och privatpersoner
upplever kommunens service inom områdena Bygglov,
Livsmedelskontroll och Miljö- och hälsoskydd.

"Noristomten" får nytt
liv när Älvkarlebyhus
bygger nya

- Jag vill rikta ett varmt tack för att så många, hela 72% av
våra företagare och invånare som vi har haft kontakt med
under 2018 har valt att svara i undersökningen. Vi ska

Markarbeten och
pålning pågår för fullt för

hyresbostäder.

analysera resultatet och se över hur vi kan använda det
för att kunna ge fortsatt bra service inom samtliga
områden. För närvarande arbetar vi bland annat med att

det 8 våningar höga
huset som ska
inrymma 31 lägenheter

digitalisera verksamheten vilket förhoppningsvis ska
underlätta ännu mer för både allmänhet och
verksamhetsutövare på sikt, säger Bygg- och miljöchefen

fördelat på 2:or och
3:or
Här kan du ta en titt på

Malin Lidow Heneryd.

hur lägenheterna
kommer att se ut.

-Bygg- och miljöavdelningen har bedrivit ett kontinuerligt
utvecklingsarbete, något som undersökningen tydligt
visar. Det man har uppnått är något som hela kommunen
kan vara stolt över, säger Näringslivschefen Martin
Andaloussi.
171 kommuner deltar i mätningen och detta var första
året Älvkarleby kommun deltog.
Läs mer

Vi har träffat framtidens företagsledare och
medarbetare!
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Ett initiativ från Jan Deborg för att näringsliv och skola ska närma sig varandra.
Tidigare har vi varit på Älvboda Friskola med samma koncept. I slutet av mars hade vi
förmånen att få träffa högstadieelever på Rotskärsskolan.
Vad ska jag arbeta med när jag blir stor? Det kanske inte är det första en högstadieelev
tänker på när de kliver ut sängen och ska iväg till skolan. Men att få en inblick i vilka företag
som finns i närheten, få höra om yrken som de kanske inte visste fanns är alltid nyttigt. Starta
eget företag eller ta en anställning är också något att fundera på.
Representanter från Stora Enso, Älvkarlebyhus, Älvkarleby kommun, Svenska kyrkan, REAB
och Vattenfall R&D fanns på plats för att berätta och inspirera.
(På bilden saknas REAB och Vattenfall R&D).

Vårmingel på Gröna Källan
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En vacker vårkväll och en intressant work shop i ett växthus. En fantastisk miljö för
Dela
Vårminglet på Gröna Källan.

Prenumerera

Ett 40-tal företagare träffades och nätverkade tillsammans.
Näringslivschefen hälsade välkommen och Anette Svedinger som äger Gröna Källan
berättade om verksamheten idag, och planerna framåt. Ett nytt växthus, upplevelseträdgård,
workshops och mycket annat spännande.
Ulrika Andersson och Lisbeth Pedersen gav oss en inblick i projekt Anthea som vänder sig till
kvinnor som är utlandsfödda och står utanför arbetsmarknaden. Projektet håller till i växthuset
på Gröna Källan.
Tommy Einarö från Peragenda guidade oss genom en föreläsning i hållbarhet ur ett annat
perspektiv -att bli effektiv på riktig.
Tommy framhöll vikten av att sätta några få och tydliga mål för verksamheten. Hur vår hjärna
fungerar, belöningssytemet som är en av våra viktigaste drivkrafter för att göra ett bra jobb,
och mycket annat intressant.

När ses vi under 2019?
Maj

Juni

Augusti

9 Företagarfrukost

19 Näringslivslunch

29 Företagarfrukost

September

Oktober

November

18 Näringslivslunch

17 Företagarfrukost

6 Näringslivslunch

23 Firmafesten 2.0

21 Företagarfrukost

December
4 Näringslivslunch
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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