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

Landshövding på besök

I veckan tog vi emot Landshövdingen Göran Enander
som ville höra mer om vårt arbete med översiktsplanen
och besöksnäringen. Bygg- och miljö berättade om
planarbetet och de aktuella projekt som pågår.
Näringslivskontoret berättade  om besöksnäringen och
utvecklingsarbetet som pågår.

Besöket avslutatde med lunch och rundtur på Dragon
Gate.

E-faktura

Företagarfrukost

Torsdag 21 mars ses vi på
Centralen.

Program och anmälan

Kommundirektören
slutar

Varje saga har sitt slut. Efter
12 år i Älvkarleby kommuns
tjänst där hon haft olika
uppdrag, börjar ett nytt
kapitel för Anna-Karin
Karlsson då hon tillträder
som förbundsdirektör för
Gästrike Återvinnare. 

Anna-Karin lämnar sin tjänst
i kommunen den 18 april.

Tillförordnad
kommundirektör är Veikko
Niemi, som även är
ekonomichef.

Rekryteringsprocessen är
igång för att anställa en  ny
kommundirektör.

Bygdemedel

Nu är söktjänsten för
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Fakturerar du till Älvkarleby kommun?

Från och med 1 april i år gäller en ny lagstiftning som gör
att alla offentliga organisationer enbart kommer att ta
emot elektroniska fakturor, även kallat E-faktura.

Det betyder att den tradionella fakturaadressen byts till en
E-fakturaadress, ett GLN-nummer eller Peppol-Id
beroende på vad du som leverantör använder för system

På kommunens hemsida kan du läsa mer om E-faktura.

Stödjer inte ditt bokföringssystem E-faktura idag så finns
en kostnadsfri plattform hos Qvalia att kika närmare på. I
höstas hade vi en informationskväll där Qvalia kom och
visade sina tjänster.

Företagsbesök

Det årliga företagsbesöket på Stora Enso.
Det är otroligt spännande att få höra om de satsningar
som bruket har gjort de senaste åren, och vilka satsningar
de planerar att göra framöver.

De 391 medarbetarna är brukets absolut främsta tillgång.
Det är glädjande att få höra om hur man aktivt arbetar för
en trygg och säker arbetsmiljö, delaktighet och
engagemang.

I år är det 50 år sedan Skutskärs bruk började tillverka
fluffmassa i fabriken. Fabriken i sig är äldre än så, men
just fluffamssan firar 50 år.

Stora Enso Skutskärs bruk är ett välmående företag som
vi kan vara stolta över att i vår kommun.

bygdemedel 2019 öppnad!
Bygdemedel är pengar som
kan sökas i bygder som
påverkats av utbyggnaden
av vattenkraft. Man kan
söka medel för investeringar
som är till allmän nytta i
bygden, till exempel
restaurera eller utveckla
idrottsplatser, tema-dagar
och upprustning av
samlingslokaler,
mötesplatser,
tillgänglighetsanpassning
etc. Sökande får vara ideella
föreningar eller kommuner.
Sista ansökansdag är 31
mars 2019

Läs mer

Microstöd till
naturturismföretagare

Det finns fortfarande
möjlighet att söka microstöd
för dig som är företagare
med inriktning naturturism
och som vill attrahera och
sälja till internationella
kunder.

Tillväxtverkets hemsida

Rådgivare på ALMI

Mikael Nordberg är
rådgivare på ALMI i
Uppsala. Det är Mikael
tillsammans med kollegan
Paula Hägg som är "våra"
kommunansvariga.

Har du funderingar eller är i
behov av rådgivning, tveka
inte att höra av dig till
Mikael!

mikael.nordberg@almi.se
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072-235 29 37

Det började tidigt för Erik Westin, WFAB.

Redan i 4-årsåldern visade Erik prov på sitt intresse för teknik, motorer och uppfinningsrikedom
när han byggde en ostbågekap av lego och en liten motor. Ja, du läste rätt. Erik byggde en
ostbågekap! Inspirerad av sin pappa som kapade ved på vedbacken ville Erik också göra det,
men fick inte vara med vid vedkapen. Då tog han saken i egna händer och byggde en mindre
vairant och kapade ostbågar.

Idag driver Erik sitt företag WFAB med en anställd, men ser gärna att företaget växer. WFAB utför
industriarbeten inom svetsning, underhåll och montage. I verkstaden pågår även en del
legotillverkning.

Eriks drivkraft är att ständigt jobba med effektiviseringar och att kunna göra saker lite bättre, lite
smartare. Som egenföretagare får han också ett helhetsperspektiv på sina beställda arbeten. Att
få vara med hela vägen från förfrågan från kund till färdig produkt eller projekt.

Vi träffade Ann-Britt Florin som är platsansvarig vid fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby.
En station med lång historia.

Redan 1871 startade Kronan en  kläckeriverksamhet för fiskyngel här. Några år senare, i
samband med byggnationen av  vattenkraftverket, uppfördes också den anrika stenbyggnaden
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som får oss att tänka på Mattisborgen i Ronja Rövardotter. Då, år 1915, var det Statens
fiskodlingsanstalt som bedrev verksamheten. Senare blev en del av Fiskeriverket.

Idag är det Sveriges lantbruksuniversitet som bedriver verksamhet här, och då närmare bestämt
Institutionen för Akvatiska resurser (SLU Aqua).

Här jobbar sju personer med allt vad det innebär med både forskning på och  utsättning av
ädelfiskarna lax och havsöring.

När fisken vandrar uppför Kungsådran fångas de i laxfällan för att vägas, mätas och märkas. En
del av den fisk som visar sig vara i fin form sparas för avel, överskottet släpps fria igen men får en
åktur till Skutskär och släpps ut för att börja om sin vandring uppströms. 

Avelsfiskarna får tillbringa tiden fram till lekperioden på stationens fisk-spa, då det är det dags för
”parning”. Då klämmer man för hand ut rommen och mjölken och blandar det sedan i kärl  som
tas till kläckeriet där ynglen får växa till sig innan de planteras ut i älven. Varje år sätts 55 000 st
havsöring och 65 000 st lax ut. Fiskeriförsöksstationen levererar även befruktad laxrom till
Vattenfall och Fortums odlingar för utsättning som smolt i Dalälven.

Med kunder över hela världen sätter Diamond Power Sweden Skutskär på kartan.

Vi träffade merparten av gänget på Diamond Power Sweden och fick en intressant pratstund med
Europachefen Mika Haikola, Produktionschefen Johan Engvall och grundaren av verksamheten i
Skutskär, Lars Eriksson som berättar om de otroliga spettrobotarna som var anledningen till att
Diamond Power Sweden köpte upp Lars företag LT Produkter år 2002.

I början på 80-talet jobbade Lars och hans pappa Tore på Skutskärs bruk med instrumentering av
sodapannorna. Sodapannor har en tendens att sota igen och Lars och Tore började fundera på
hur man skulle kunna lösa problemet på ett mer effektivt sätt. I källaren hemma i huset på Rotskär
började de utveckla en sorts automatiserat spett. De trodde verkligen på idéen och snart startade
de sitt företag LT produkter och började producera och sälja sin produkt som verkligen har
revolutionerat pappersmassaindustrin.

Idag sitter det 16 000 robotar från Skutskär i sodapannor runt om i världen!

Nya produkter har utvecklats och i Skutskär tillverkar man även en speciell IR-kamera som
hjälper industin såväl säkerhetsmässigt som effektivitetsmässig i produktionen.

Fastigheten i Skutskär har fått sig en utbyggnad för att kunna utvecklas än mer. Sedan årsskiftet
produceras fler produkter. Utbyggnaden har fungerat exemplariskt bra tack vare väl utförda
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April
11 Vårmingel

Maj
9 Företagarfrukost

23 Firmafesten 2.0

Juni
19 Näringslivslunch

Augusti
29 Företagarfrukost

September
18 Näringslivslunch

Oktober
17 Företagarfrukost

November
6 Näringslivslunch

21 Företagarfrukost

 

December
4 Näringslivslunch

12 Luciamingel

arbeten av Åkerlinds plå, MEJ-bygg, A&T VVS, Deckerhus smide och Bröderna Larsson Last &
Transport. 

 

När ses vi under 2019?

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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