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

Kampen fortsätter!

De flesta av oss börjar nog bli ganska trötta på
Covid-19, men nyckeln är att hålla ut. Ju snabbare
vi rider ut denna kris genom att följa
myndigheternas riktlinjer, tänka på social
distansering och använda sunt förnuft, desto
bättre.

Näringslivet i städerna har drabbats hårt, men faktum
är att det lokala näringslivet här i Älvkarleby kommun
står relativt starkt! Vissa av er är också hårt drabbade,
men antalet är färre förhållandevis till andra delar i
Sverige, framförallt städer.

Därför är det extra viktigt att ni som klarar krisen bättre,
stöttar och köper tjänster lokalt av dem som är
drabbade. 
I vår kommun är det primärt viss handel och service,
hotell, konferens- och restaurang, samt besöksnäring
som krisen påverkar hårdast. Så ät en extra lunch ute
eller köp take away, handla lokalt om ni kan.  Kanske
planerar ni som har medarbetare något
utbildningstillfälle som ni kan lägga på någon av
konferensanläggningarna.

Våra handlingar nu, avgör hur vi vill att vårt samhälle
ska se ut sen. Kommunen tittar på nya åtgärder för att
stötta näringslivet, kanske mer långsiktigt då vi ser ett
stort hot från en stundande lågkonjunktur.

Digital lunch 18 maj

När vi inte kan ses fysiskt
som vi brukar, får vi tänka
om och träffas över nätet
istället.

Varmt välkommen till en
digital Företagarlunch
tillsammans med oss och
Almi Företagspartner som
bland annat kommer att
berätta om sitt
simuleringsverktyg.

Köp dig en smarrig
lunchlåda och häng på!

Program och information

Kostnadsfri
rådgivning 5 maj

Mikael Nordberg, vår
kontaktperson hos Almi
Företagsparner finns på
plats i Älvkarleby och
Skutskär tisdag den 5
maj.

Mikael bokar helst digitala
besök, men vill du träffas
fysiskt så är du
välkommen.

Anmäl intresse för att
boka tid via e-post till
mikael.nordberg@almi.se
så kontaktar Mikael dig
och bokar tiden.
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Slutligen, vi har företagare som verkligen bidragit lite
extra i kampen mot Covid-19, läs artikeln nedan. 
Det gör oss stolta att bo och jobba på plats med ett
sådant fantastiskt näringsliv som har så underbara
människor bakom sig. Tack!

Martin & Linda

TACK!!

Hjältar finns!

Tack för ert fantastiska engagemang, stöd och
hjälp på olika sätt i Coronakrisen. Det går inte att
med ord beskriva hur värdefull hjälpen är.

Vattenfall R&D

Stora Enso

Älvkarlebyhus

Casa Latina

Skutskärs SK

Miiab

 

Även företag med säte i närområdet utanför
kommunens gränser har bidragit på ett mycket fint och
uppskattat sätt:

Konditori Lido, Sehed Bygg, Gästrike Vatten, Furuvik

Forsmarks Kraftgrupp, K-Rauta

 

Årets företagare

Kl 8:30-12:00, Laxön 21,
Älvkarleby

Kl 13:00-16:30,
Centralen, Centralgatan
10 B i Skutskär

Stöd till dig som
företagare

Älvkarleby kommun gör
så mycket vi kan för att
mildra konsekvenserna
för dig som företagare
under Coronakrisen.

alvkarleby.se/naringsliv

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 covid-19.

verksamt.se

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum har
via sin samarbetspartner
Björn Lundén samlat
information gällande det
mesta inom permittering,
sjuklön, anstånd mm. 

Nyföretagarcentrum
Norduppland

Under maj månad kommer vi att presentera de nominerade som uppfyller kriterierna för att
gå vidare i processen.

En och en kommer de att få ta plats på Näringslivskontorets Facebooksida och på Aktuellt
näringsliv på alvkarleby.se.
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Maj
18 Företagarlunch - digital

28 Årets företagare utses

Augusti
25 Företagafrukost

 

September
30 Företagarfrukost

Oktober
21 Näringslivslunch

November
18 Företagarfrukost

December
15 Luciamingel

Vinnaren utses den 28 maj, med pompa och ståt -digitalt!

Festligheterna med Firmafesten väntar vi med tills vi kan träffas på riktigt igen.

Aktuellt Näringsliv

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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