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Nytt år, nya möjligheter!
Företagarfrukost
Årets första
Företagarfrukost hålls
torsdag 7 februari.
Vi ses på Migeo!
Program och anmälan

Näringslivslunch
Vägen är sällan spikrak. 2019 startade minst sagt lite
stormigt när Alfrida hälsade på, tätt följt av ett ordentligt
snöfall. Nu går vi mot ljusare tider och en spännande vår.
Vi gör en kort tillbakablick till Luciaminglet som fick
avsluta 2018. Där presenterades företagarnätverket i
Älvkarleby kommun. Ett initiativ som Jennie Edenby,
Thomas Lindegren och Lisbeth Pedersen står bakom.
Ambitionen är att förbättra förståelsen mellan kommun
och företagare
Jennie sade inledningsvis att "bra kan alltid bli bättre",
och det är oftast i kommunikationen det brister. För att
förbättra något behövs utrymme att lyfta och diskutera
idéer och förbättringar.
Det är precis det som nätverket är till för.
Kontaktuppgifter:
Jennie Edenby 070-604 18 55
Thomas Lindegren 070-797 19 81
Lisbeth Pedersen 070-222 40 37

Fiber - vad händer?
gantrack.com/t/pm/1782838237023/

Onsdag 30 januari är det
Näringslivslunch.
Ni träffar oss
på Älvkarleby camping
mellan kl. 11.00-12.30.
Vi bjuder på trevligt
sällskap, maten står var
och en för själv.

Ny rådgivare på
ALMI
Mikael Nordberg är ny
rådgivare på ALMI i
Uppsala. Det är Mikael
tillsammans med
kollegan Paula Hägg
som är "våra"
kommunansvariga.
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Har du funderingar eller
är i behov av rådgivning,
tveka inte att höra av dig
till Mikael!
mikael.nordberg@almi.se
072-235 29 37

Uppsala Business
Meeting
Älvkarleby kommun har ett samverkansavtal med IP Only
för att så många som möjligt ska få möjlighet att ansluta
sig till fiber. Ett samverkansavtal betyder att vi
gemensamt ska samarbeta kring information och tillstånd
och ha en löpande dialog. Älvkarleby kommun köper dock
inte någon tjänst för fiberutbyggnad.
IP Only gör detta på marknadens villkor vilket betyder att
en utbyggnad sker när tillräckligt många i område har
anslutit sig. Det har varit framgångsrikt, men i vissa delar i
kommunen finns utmaningar. Ip Only medger också att de
inte skött kommunikationen på bästa sätt.
Trots detta är det idag 85,5% av alla hushåll i kommunen
som ligger i närheten av fiber och 70% har anslutit sig.
När det gäller arbetsplatser ligger 75% i närheten av fiber
och 60% är anslutna.

Uppssala Business
Meeting är en mötesplats
för nya kontakter och
samarbeten inom
näringslivet i hela
Uppsala- och
Mälardalsregionen.
Det är en fullspäckad
heldagskonferens med
intressanta föreläsare
som talar om allt från
smarta städer,

Vi har löpande möten med IP Only där vi påtalar vikten av

storytelling, AI och nya
affärer till morgondagens
ledarskap.

att företagen i kommunen får möjlighet att ansluta
sig. Från IP Only har vi fått följande information:

Läs mer och anmäl dig
via länken nedan.

Gällande läget i Bodaåns industriområde drar

Uppsala Business
Meeting

utbyggnaden ut på tiden då tillstånd från Trafikverket
behövs för att kunna gå under väg 76.
I Södra Industriområdet (Myrhagsgatan) behövs en högre
anslutningsgrad för att genomföra utbyggnaden.
Dragningen beräknas gå från Långgatan och vidare
söderut.
För Västanåns del gäller även där att få upp
anslutningsgraden. Informationsmöte för berörda är

Uppsala
International
Business Forum

planerat till den 12 februari. Berörda får inbjudan från IP
Only.

Uppsala International
Business Forum samlar

Företagsbesök

företag som vill växa på
internationella
marknader. Det är en dag
där fokus ligger på att
dela kontakter, kunskap
och erfarenheter för att
lyckas göra

gantrack.com/t/pm/1782838237023/
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framgångsrika
internationella affärer.
Näringslivskontoret har
en fribiljett till dagen. Hör
av dig om du är
intresserad av den. Först
till kvarn gäller!
Uppsala International
Business Forum

Klimatsmart råvara är Setras måtto. Sara Westberg,
Platschef på Setra Skutskär sedan 1,5 år tillbaka berättar
om anläggningen. Här arbetar 34 personer med att
förädla råvaran trä till ytterpaneler, foder, råspontsluckor,
trallvirke och konstruktionsvirke.
Det mesta av produktionen här går till byggvaruhandeln.

gantrack.com/t/pm/1782838237023/
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När det högst tillfälliga blir permanent. Dekkerhus smide som startade verksamheten i
Dela
Valbo hamnade av en ren tillfällighet i Skutskär när de behövde en tillfällig lokal för att göra
pelare till kraftvärmeverket Johannes i Gävle. Det är 13 år sedan!

Prenumerera

Arne Edlund är idag vd och tillsammans med de 10 anställda utför de byggnadssmide åt
byggföretag. Arnes hjärta klappar extra hårt för att hjälpa ungdomar att växa och lära sig
hantverket. Här har vi ännu en företagre som aktivt jobbar med återväxten i branschen.

Vinter, snö och lyckliga hundar. Marianne Westin driver sedan 15 år tillbaka Solkällans
hunddagis och pensionat i Skutskär. Hon gjorde som havet och vågade tro på sin dröm, trots
att många runt om kring inte riktigt trodde på idén.
Idag har hon 10 dagisplatser för hundar, och en plats för pensionatshundar.

Från Värmland till Marma.
Thomas Skistad kombinerar sitt musicerande med heltidsarbete i en helt annan bransch. 2009
startade han egen firma och spelar i stort sett varje helg. Bokningarna ökar för varje år, och
2018 var ett rekordår som avslutades med en julshow som gruppen Hits Xpress (med Thomas
i spetsen) gjorde.
Nya planer smids med gruppen Hits Xpress, en ny show är under uppbyggnad. Håll utkik efter
"From musical to mello".
gantrack.com/t/pm/1782838237023/
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När ses vi under 2019?

Januari

Februari

Mars

30 Näringslivslunch

7 Företagarfrukost

6 Näringslivslunch
21 Företagarfrukost

April

Maj

Juni

11 Vårmingel

9 Företagarfrukost

19 Näringslivslunch

23 Firmafesten 2.0

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.

gantrack.com/t/pm/1782838237023/
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