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

Vi ökar i Svenskt
Näringslivs ranking
Det är alltid roligt att få positiv uppmärksamhet och det
har vi fått i och med vi ökade 71 platser i Svenskt
näringslivs ranking för företagsklimat. Men det man ska
komma ihåg är att rankingen har inget egenvärde i sig.
Hela tanken med ett arbete med företagsklimatet, det är
ju att skapa bättre förutsättningar för dig som är
företagare. Att du ska se kommunen som en partner och
något som bidrar till utveckling i kommunen. De
förbättringar vi har gjort, framförallt när det gäller dialog,
har vi ju gjort tillsammans. Utan att du berättar vad du
tycker att vi kan göra bättre eller vilken information du vill
ha om vad som händer i kommunen, kan vi inte göra
mycket.

Vi tror verkligen att den nya företagarföreningen kan
spela en stor roll i detta, så vi hoppas att ni engagerar i
denna. Tillsammans kan vi bli ännu bättre!

Aktuellt - Näringsliv
Vad vill du som företagare ha för information på
webben?

Vi bygger just nu en ny sida på kommunens webb, där vi
vill underlätta för dig som företagare att ha koll på vad
som är aktuellt. 

Tyck till och hör av dig om vad för information som ska
finnas där! Vi formar den tillsammans.

Besök www.alvkarleby.se/naringsliv

Inflyttning på Tallmon
I september 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om
att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 127

Företagarfrukost

Torsdag 17 oktober kl.
07.30-09.00 är det dags
för Företagarfrukost

Program och anmälan.

Näringslivslunch

6 November ses vi för
Näringslivslunch.

Du träffar
oss på Matbiten i
Skutskär kl. 11.00-
12.30.
Vi bjuder på trevligt
sällskap och en
pratstund. Lunchen
betalar var och en själv.

Ny
företagsrådgivare

Helena Jonsson är ny
företagsrådgivare på
Nyföretagarcentrum.

Hon tillträder sin tjänst
den 4 november i år. En
närmare presentation
av Helena kommer när
hon är på plats.
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lägenheter. Det är den största investeringen i
kommunens historia.

Hösten 2017 stod etapp 1, Tallmovägen 2,  klar för
inflyttning och de gamla lokalerna kunde tömmas och
rivas. 

Under 2018 och fram till nu har det varit ett intensivt
arbete att bygga etapp 2.

Nu i oktober flyttar de första hyresgästerna in på
Tallmovägen 10 A. Husen är byggda i runda, mjuka
former som skapar en lugn och trygg miljö för de boende.

Övning Havsörn
Älvkarleby kommun kommer att delta i den stora
kärnkraftsövningen Havsörn som
Länsstyrelsen arrangerar 23-24 oktober.

Övningen består av flera delar. Huvudövningen som
pågår under 36 timmar sker 23-24 oktober och drygt
1600 personer kommer att ingå i övningen.

Älvkarleby kommun deltar för att öva och stärka
förmågan att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk
olycka. Samtidigt får vi kunskap och erfarenhet som
hjälper oss att bättre ta hand om andra stora och
oförutsedda händelser i samhället. 

Läs mer om övning Havsörn.

 

Revisionstopp på
Stora Enso

Det är dags för det
årliga "stoppet" på
bruket. 3-24 oktober
pågår en mängd
arbeten.

I samband med stopp
och start av processen
meddelar Stora Enso
att störningar så som
lukt och buller kan
uppstå.

Det många fler
transporter till och från
bruket under den här
perioden än normalt.
Var gärna lite extra
uppmärksam i trafiken!

För allmänna frågor:
Maria Knuts,
Kommunikatör, telefon
070-390 50 76

Praktikant-Elin

Två veckors praktik på
Näringslivskontoret. Läs
hur Elin summerar.

Företagsbesök
I det lilla bor det stora!

Vi hälsade på hos Madeleine och Anna-
Karin Söderman på Florist Magasinet i
Älvkarleby. I den lilla, lilla stugan på
Östanåvägen i Älvkarleby är det nästintill
obegripligt hur mycket det ryms! 

Här finns allt från snittblommor som blir
till fantastiskt vackra kreationer i
Madeleines säkra händer, till krukväxter,
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presentartiklar och fina chokladkakor. För
två år sedan öppnade de butiken och
driver den i familjeföretaget som sedan
länge verkar i åkeribranschen.

Det är ett stort kliv att ge sig in i en ny bransch, men Madeleine och Anna-Karin är glada att
de vågade! Madeleine är florist och har tidigare jobbat i Gävle, Anna-Karin sköter ekonomin i
hela företaget och har gjort sedan hon och maken Kjell startade åkeriet.

Efter två år har de också hunnit lära känna sina återkommande kunder och är glada och
tacksamma för både återkoppling och de tips och önskemål de får den vägen. Det gör att
sortimentet blir ännu bättre! 

Många kunder åker från butiken med såväl skötselråd till blommorna de redan har hemma
som med en fin fredagsbukett

Konsten att vara
företagsledare!

En gråmulen
septemberdag passar
alldeles utmärkt att liva
upp ett företagsbesök. Vi
träffade Maria Walsh, vd
sedan ett halvår tillbaka
på Älvkarleö Herrgård.
Här fick vi en inblick i livet
som företagsledare.

Att det är många bollar att hålla i luften förstår vi när Maria berättar hur de löste drygt 13
timmar utan ström med 50 gäster på herrgården en lördag i början av september. Det gick
galant, tack vare fantastisk personal och ett otroligt stöd från Älvkarleöborna!

Maria berättar att de är ett härligt team på herrgården, och att satsa på personalen och
entusiasmera dem att delta i utvecklingen är något hon jobbar mycket med.

Maria har många idéer och tankar på hur hon kan utveckla verksamheten, och redan har
hon sett till att det finns bastu och badtunna att hyra på plats. Ett nytt sammarbete med
Äventyrsservice ger ett större utbud och hög kvalitet på konferensaktiviteterna.

Det är framförallt konferenser som är prioriterat på Älvkarleö Herrgård och här är det
aktivitet nästan varje dag.

Sugen på lunch eller middag i herrgårdsmiljö? Ring och fråga!

Är köket öppet är du varmt välkommen att boka in dig. 
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Oktober
17 Företagarfrukost

November
6 Näringslivslunch

21 Företagarfrukost

December
4 Näringslivslunch

12 Luciamingel (kväll)

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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