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

Coronakrisen - Samlad
information till dig som företagare

Verksamt - håll
dig
uppdaterad!
Verksamt.se har
samlat information
från myndigheter
som är viktig för dig
som företagare att
känna till i samband
med det nya
coronaviruset och
sjukdomen covid19.

De senaste veckorna har i det närmaste varit

verksamt.se

overkliga. Vi har gått in i en krissituation som få hade
kunnat föreställa sig.
Men i stunder av kris kommer det bästa fram i
mänskligheten. Vi vill särskilt lyfta våra undersköterskor,
sjuksköterskor och annan vårdpersonal som är hjältar i
frontlinjen mot viruset. Vilka fantastiska människor!
Krisen har redan fått omfattande effekter på vår ekonomi,
något som kommer att förvärras. Än så länge har
majoriteten av företagen i vår kommun inte påverkats så
mycket som i exempelvis Uppsala. Tierps kommun
upplever en liknande situation som oss. Nordupplands
näringsliv ser något annorlunda ut vilket kan vara en
styrka. Dock kan detta förändras fort och ett antal företag
har likväl drabbats väldigt hårt här också.
Som kommun vill vi försöka göra det vi kan för att
underlätta situationen och har därför antagit ett antal
förslag från Svenskt näringsliv och Visita. Och precis som
vår vårdpersonal, gör ni företagare ett fantastiskt jobb
genom att kämpa på i dessa tider. Utan er stannar
Sverige och det får inte hända nu. Vi är i den här krisen
tillsammans och vi kommer att ta oss ur den tillsammans.
För kom ihåg, att även om vi precis har gått in tunneln så

Svenskt
Näringsliv
Svenskt Näringsliv
arbetar med att ta
fram konkreta
krisåtgärder. Här
hittar du förslag och
annan viktig
information till dig
som företagare.
svensktnaringsliv.se

Tre råd från
Almi
Almi gör allt de kan

finns det ett ljus på andra sidan. Mänskligheten har klarat

för att hjälpa företag

värre kriser tidigare och vi kommer klara denna också.
/Martin & Linda

att klara den
situation som nu

Stöd till dig som företagare

kompetens och
expertis står de

Älvkarleby kommun gör så mycket vi kan för att
mildra konsekvenserna för dig som företagare under
Coronakrisen.
För att underlätta för Älvkarleby kommuns lokala företag
har vi infört ett antal näringslivsfrämjande åtgärder för att
hjälpa till att stärka företagens likviditet och att frigöra
företagares tid. Vi fortsätter att jobba för att underlätta för

råder. Med

redo att hjälpa dig
som företagare, och
här delar de med
sig av sina 3
viktigaste råd till dig
som är företagare:
Almi.se

företagen där det är möjligt och vi tar gärna en dialog för
att hjälpa till.
Älvkarleby kommun:
skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska
prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och
tillsynsärenden

Företagsgrupp
Älvkarleby
Medlemsmötet
den 25 mars ställs
in.

ger möjlighet att skjuta fram tillsynsavgifter och
kontrollavgifter

Nytt datum kommer
att annonseras
senare.

tar gärna en dialog om pågående tillstånds- och
tillsynsärenden
ger möjlighet att korta ner betalningstider till
leverantörer.
Vi kan tillfälligt acceptera betalningsvillkor på 10 dagar
till våra lokala leverantörer för att bidra till en
förbättrad likviditet hos företagen. Du som leverantör
måste ange kortare betalvillkor i fakturan. Ange 10
dagar istället för 30. Förfallodatum måste anges med
siffror 2020-XX-XX.
ger möjlighet att öppna uteserveringar tidigt
Det är väldigt få uteserveringar i kommunen som är
bygglovspliktiga. Ett fåtal ligger på kommunal mark,
där behövs markupplåtelseavtal via Tekniska
avdelningen. Om kommunen inte är markägare så
kan Tekniska avdelningen hjälpa till som sk
mellanman.
Bygglov för uteserveringar brukar inte krävas om man
bara ska ställa ut bord och stolar på marken.

Framåt
tillsammans!
- Bli medlem du
också
Företagsgrupp
Älvkarleby

Är du osäker, kontakta Bygg- och Miljöavdelningen
för rådgivning.

April

Maj

Juni

1 Näringslivslunch

13 Företagarfrukost

17 Näringslivslunch

22 Vårmingel

28 Firmafesten

Juli

Augusti

September

Sommaruppehåll

25 Företagafrukost

30 Företagarfrukost

27 FöretagarDAG

Oktober

November

December

21 Näringslivslunch

18 Företagarfrukost

15 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.

