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

Glad midsommar!

Det är nu i midsommartid som Sverige är som allra
vackrast i sin gröna skrud. När nätterna är ljusa och
solen och värmen får livet att spira. Vilken härlig start
på sommaren vi har fått!

Det var för mig en stor ära att få uppmärksamma Årets
företagare och Årets Älvkarlebyentreprenör. Återigen
ett rungande grattis till er Daniel Pettersson och Heine
Back. Ni är två företagare som lyfter näringslivet i
Älvkarleby på ett föredömligt sätt.

Framåt hösten hoppas vi att vi kan komma igång med
våra fysiska träffar igen - för visst längtar väl du precis
som vi efter det. Det första tillfället blir tillsammans med
Företagsgrupp Älvkarleby då vi planerar för ett
företagsevent på Laxön den 25 augusti. Se information
och save the date i puffen till höger.

Nu börjar också semesterperioden - åtminstone för en del
av oss. För andra väntar den mest intensiva perioden på
året och vi välkomnar varmt alla besökare.

I tidigare nyhetsbrev lovade jag att testa MTB-banorna i
Näsboda. Det har jag gjort nu och rekommenderar varmt
14 kilometers slingan. Den passar både dig som
nybörjare men även för dig som cyklat ett tag.

Företagasevent

Save the date!

Den 25 augusti kl.16.

Det blir ett
företagsevent tillsammans
med Företagsgrupp
Älvkarleby. Vi ser fram
emot en härlig och
inspirerande
eftermiddag/kväll på Laxön.
Planeringen är i full gång
och program och mer
information kommer inom
kort - men redan nu lanserar
vi begreppet
Närproducerade tjänster.

Grönt lån

Almi lanserar Grönt lån som
ska möjliggöra grön
omställning och acceleration
i små och medelstora
företag. Lånet kan användas
för gröna satsningar som
bidrar till hållbara affärer.

Läs mer på Almi.se

Samtalsstöd

Att vara en långsiktigt
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I sommar tänker jag gå Upplandsleden från Marma till
Laxön. Efter den turen är man värd en gofika eller härlig
lunch på en uteservering på Laxön. 

För fler sommartips tycker jag att du ska ladda hem
appen Upplev Norduppland eller surfa in
på upplevnorduppland.se.

Med de orden önskar jag dig en riktigt glad midsommar!

/Joakim Lundberg

Nya bostäder
Vid vår senaste företagarfrukost fick vi träffa två
exploatörer som ligger i startgroparna för fler nya
bostäder i både Älvkarleby och Skutskär.

En av dem, Richard Veddevik från V Property Holding,
släpper i dagarna 16 bostadsrätter till försäljning på
Ekorrsbärsvägen på Liljebacken i Skutskär. 

De blir fördelade på åtta nyproducerade bostadsrättsvillor
i parhusform. De byggs i två plan och rymmer fem rum
fördelat på 110 kvadratmeter.

Läs om parhusvillorna på Ekorrbärsvägen här

Även Jörgen Lundborg från Anebyhusgruppen och
Hemlingby mark & bygg gästade företagarfrukosten.
Jörgen berättade att de nya bostadsrätterna Gröna
kvadrat Nybogård i Älvkarleby är sålda och att
försäljning för etapp två troligtvis startar senare i höst.

Läs mer om projekten på Nybogård här.

hållbar företagare förutsätter
givetvis att företagaren själv
har ork och hälsan i behåll.
Samtalsstödet för företagare
erbjuder ytterligare stöd till
dig som är företagare i
Uppsala län. Stödlinjen finns
till för dig som känner att du
behöver prata med någon
om din situation och vad du
upplever just nu.

Läs mer på Almi.se

Tillväxtverket

Nu kan du ansöka om
ersättning för
kompetensinsatser samtidigt
som du ansöker om
korttidsstöd.

Läs mer på tillvaxtverket.se

Årets företagare och Älvkarlebyentreprenör
Den 28 maj utsågs Årets företagare och Årets Älvkarlebyentreprenör. Av de 21 nominerade
kandidaterna gick 10 stycken vidare i processen och presenterades på Facebook. Priserna gick
till Daniel Pettersson och Heine Back - stort grattis till er båda! 
På alvkarleby.se kan du också se film från prisutdelningen.

Daniel Pettersson
Årets företagare

Daniel har under många år byggt upp ett
starkt förtroende hos både privatpersoner,
företag och organisationer när det gäller
bevakning och säkerhetstjänster. Sauvera
arbetar mjukt men bestämt för ett tryggare
samhälle.

Att finnas nära och kunna göra snabba
utryckningar har såväl kunder som ”buset”
fått erfara. Sauvera arbetar förebyggande, är
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alltid trevliga och lyhörda och uppträder
proffsigt. Att de har en unik kännedom om
trakten och människorna som bor i
Älvkarleby kommun är också ett stort plus.

Ordet sauvera är ett verb och betyder att
rädda. Ett passande namn på ett
säkerhetsföretag med stark lokal förankring.

Heine Back
Årets Älvkarlebyentreprenör

Han är räddaren i nöden för såväl
privatpersoner som företag när det
handlar om tv, paraboler, ljudsystem och
alla dess installationer.

Heine verkar i en bransch som har haft
en otrolig utveckling de senaste
decennierna. Tack vare Heine kan man
få hjälp med allt från WiFi till en TV
skärm med massor av kanaler. Han är
kunnig, effektiv och serviceinriktad.

Den lokala kännedomen och personligt igenkännande kommer av många år i branschen. Det är
en värdefullt faktor att denna service finns nära. Med fingertoppskänsla ger Heine mycket hög
service hemma hos kunden. Han levererar det han lovar och är en sann problemlösare.

Företagsbesök
Älvkarleby Sportfiske - ett av Sveriges i
särklass bästa laxfiskevatten

En ljuvlig junidag ute i solen på Älvkarleby
sportfiske träffade vi Janne Olsson som
berättade om den fascinerande och
intressanta verksamhet som de driver. En
verksamhet som verkligen sätter Älvkarleby
på kartan. Läs mer om besöket

Prenumerera Share

https://www.alvkarleby.se/naringsliv-och-arbete/aktuellt---naringslivskontoret/2021-06-04-foretagsbesok.html
https://gansub.com/s/l/zpJPTRovZw/5199284176482/


2021-06-23 Sommarhälsning från Näringslivskontoret juni 2021

https://gansub.com/t/pm/5357112686749/ 4/5

Augusti September

Söndagen före midsommar är sedan många år tillbaka en speciell dag - det är Fallens dag!

I år var det 50 år sedan Fallens dag arrangerades för första gången i Älvkarleby. Det firades den
20 juni med en jubileumsfilm och härligt bildspel. 

Se film och bildspel på fallensdag.se

Svemestertips i Norduppland
Ladda hem appen Upplev Norduppland och inspireras till storslagna upplevelser på små platser. 

I år satsar vi stort på att nå ut i sommarsverige och driva trafik till appen och webben. Bland annat
syns vi i dagspressens sommarbilagor, Aftonbladets och Expressens olika sommarbilagor, 
Premium Magazine (finns på Arlanda terminal 5, Nordic choice Hotels, Elite Hotels).

Vårt egna turistmagasin Upplev Norduppland har delats ut som bilaga i Villatidningen i Uppsala,
Gävle och Norduppland i mars och vecka 29 ges den ut till alla fritidshusägare i Norduppland. 

Magasinet finns också hos många aktörer runt om i Norduppland och som pdf-fil.

Vill du ha magasinet hos dig? Skicka mejl till info@upplevnorduppland.se så löser vi det!

Finns du inte med i Upplev Norduppland ännu?

Under fliken Mer (i appen och på webben) hittar du handel och service med exempelvis
hantverkstjänster, frisörer, shopping, skönhet och friskvård. Välkommen att registrera din
verksamhet du också! Det är gratis att vara med. Hör av dig så hjälper vi dig vidare.

Kommande aktiviteter
I takt med att restriktionerna lättas ser vi fram emot nya mötesmöjligheter. Vi startar så här:
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25 Företagsevent på Laxön

En eftermiddag och kväll med
inspirerande möten, mingel och mat.

Arrangörer: Företagarföreningen
och Näringslivskontoret.

24 Företagarfrukost

Anna-Lena Holmström från Svenskt Näringsliv guidar
oss igenom årets resultat i företagsklimat. 

Aktuellt Näringsliv

Linda.helzenius@alvkarleby.se 026-831 58           Joakim.Lundberg@alvkarleby.se 026-831 62

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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