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

Välkommen 2020!

Företagarfrukost
Välkommen att kicka
igång det nya året
tillsammans med oss.
Tisdag 28 januari kl.
07.30-09.00
Program och anmälan

Nytt år betyder nya möjligheter och nya vägval att
göra.Hur kommer ditt 2020 att se ut?
Från vår sida kommer vi under året att lägga stort fokus
på fiberutbyggnaden. IP-Only har återupptagit
utbyggnaden här i Älvkarleby kommun och har redan satt
igång med gräv- och schaktarbete vid Marnvägen. Under
våren följer Västanå och Älvkarleö.
Vi kommer givetvis att hålla dig uppdaterad på framdriften
av fiberutbyggnaden.

Företagsgrupp
Älvkarleby
Företagsgrupp
Älvkarleby hälsar nya
medlemar välkommen!
Bli medlem nu och kom
på medlemsmötet den
20 januari kl. 18.
Plats Restaurang
Kungsådran, Laxön.

Har du vägarna förbi Skutskär centrum så ta dig då en titt
in i den lilla idéstugan som står på Centralgatan mellan
Coop och MM. Just nu "jular vi av den" för att ge plats åt
några av de fantastiska foton som under sommaren 2019
kunde beskådas på den unika utomhusutställningen
Fotoexpo på Laxön.

OSA senast 16 januari
till info@fgalvkarleby.se

2020, nu kör vi!

ALMI event och
seminarier

Upphandling
Älvkarleby kommun tar hem
upphandlingsverksamheten och anställer en
upphandlare.
gantrack.com/t/pm/2589574012255/

Så här blir du medlem

ALMI i Uppsala har ett
flertal intressanta
events och seminarier.
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Gävle kommun lämnade Inköp Gävleborg 1 januari 2020,

Närmast är den 28

vilket fick konsekvensen att det inte finns förutsättningar
att driva förbundet vidare i dess nuvarande form. Inköp

januari, Uppsala
International Business

Gävleborg fortsätter att existera och förvalta alla

Forum - the place to

existerande avtal under en övergångsperiod, inget företag
som har ett avtal idag påverkas av detta. Alla nya

discuss international
growth in the Uppsala

upphandlingar kommer att skötas av respektive kommun.

Region.

Kommunerna har löst detta på olika sätt och Älvkarleby

Se fler event på ALMI

Prenumerera

Dela

kommun väljer att starta upp egen
upphandlingsverksamhet.

kalendarium

Det betyder att vi kommer att anställa en upphandlare och
ansökningstiden för den tjänsten gick ut 13 januari. Vår
förhoppning är att ha en person på plats under våren.

Har du koll på
ventilationen?

Vi ser också många fördelar med att ha
upphandlingsverksamheten i egen regi och som
företagare hoppas vi att ni ska få en bättre kontakt och
information när det gäller framtida upphandlingar.

Årets kulturbärare i Sverige

I de flesta byggnader
ska enligt lag en
ventilationskontroll
göras med ett intervall
på 3-6 år beroende på
byggnads- och
ventilationstyp.
Bygg- och
miljöavdelningen
påbörjade under hösten
en tillsynsinstats
gällande obligatorisk
ventilationskontroll
(OVK), och i december
påbörjades utskick till

Stort grattis till Hans Surte Norin för den fina
utmärkelsen Årets kulturbärare!
Surte är i musikbranschen ett välkänt namn, dels som en
framstående ljudtekniker och egenföretagare och dels
som teknisk chef på Uppsala Konsert & Kongress, ett
mycket större företag.

fastighetsägare som
inte gjort sin OVK i tid.
Se gärna över att din
OVK är gjord i tid, eller
boka upp en
ventilationskontrollant
om du skulle ha missat
detta.

Kulturbäraren är ett hederspris till den som bär kulturen framåt och lyfter den uppåt.
"Priset Kulturbäraren 2019 tilldelas Hans Surte Norin för hans yrkesskicklighet och hängivna
arbete med att ha utvecklat ljudteknikerns roll inom vitt skilda genrer och kontexter. Med sitt
knivskarpa lyssnande och visionära tänkande har Hans Surte Norin skapat många stora
upplevelser för såväl musiker, artister och publiken. Likt en magiker har han en förmåga att
forma komplexa ljudbilder som för lyssnaren närmare musiken. En sann pionjär och nestor i
sin yrkesroll som inspirerat många kollegor och framtida generationer inom musiklivet."
Läs mer om utmärkelsen

gantrack.com/t/pm/2589574012255/
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Förändringens
vindar blåser över Laxön
Dela

Prenumerera

Restaurang Kungsådran byter ägare.
Marie Hedlund följde sin dröm och vågade! I två år drev hon Restaurang Kungsådran på
Laxön, men nu väntar nya äventyr för Marie. "Jag har fått en otroligt erfarenhet och lärt mig
massor om mig själv, och jag är så tacksam för alla fantastika människor jag mött under mina
år på Kungsådran" säger Marie.
Det är Pinnen & Kattis Alltjänst AB som tar över, dock dröjer det några månader innan de kan
öppna portarna. Vattenfall som är hyresvärd ska göra en omfattande renovering av köket.
Restaruang Kungsådran kommer fortsatt att vara en lunchrestaurang och Daniel "Pinnen"
och Katarina Gustafsson fokuserar på vällagad husmanskost. "Visionen är att även ha öppet
på helgerna, det ska vara en mysig plats att komma hem till" säger en glad och förväntansfull
Kattis. Planen är att öppna i början av april.

Pulshuset blir PulsNorpan och flyttar verksamheten till Skutskär.
Helena Norman har varit ett välkänt och glatt ansikte under många år på Laxön, men nu
förändras verksamheten och flyttar in i nya lokaler på Centralgatan 4 i Skutskär och byter
namn till PulsNorpan - Inspiration till motivation.
I lokalerna på Centralgatan som öppnar inom kort kommer Helena erbjuda cirkelträningsgym
och massage. Gympa för dig och mig sker på Ordenshuset tre dagar i veckan (dagtid).
Helena riktar sin verksamhet till vuxna. För den nyfikne går det bra att kontakta Helena på
070-220 12 16.
Till huset på Laxön, som egentligen heter stallet, finns det intressenter. Dock är ingenting
klart ännu.

Älvkarleby Turist & Konferenshotell lägger ner verksamheten.
Som många redan har märkt så är Turisthotellet i Älvkarleby i färd med att lägga ner sin
verksamhet. "Det är med stor sorg som vi gör detta, men vi har inte lyckats nå de
marknadsandelar vi behöver" säger Patrik Eriksson. Tillsvidare är lokalerna stängda men vi
hoppas på att ny verksamhet kan blomstra här i framtiden, fortsätter Patrik.

Företagsbesök
Älvboda Friskola - Den lilla "plantskolan" för
såväl lärare som elever
I 20 år har skolan funnits. Lika många år har
Johan Sennerfeldt som startade skolan varit
rektor. Resan fortsätter och äventyren avlöser
varandra i snabb takt i skolans värld.

Biträdande rektor Ewa Andersson som arbetat på Älvboda Friskola i 15 år menar att det är en
liten "plantskola" som inte bara ger eleverna en god utbildning utan att även lärarna på
skolan uppmuntras att förkovra sig. Vissa fortsätter inom skolans värld och blir en annu mer
värdefull resurs. Andra väljer nya yrkesbanor i livet, och det uppmuntras också. Kontakten
och relationerna finns kvar. Världen utanför skolan är viktigt att hålla en nära kontakt med.
gantrack.com/t/pm/2589574012255/
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Idag går 270 grundskoleelever på Älvboda Friskola. Det motsvarar ca 25 % av alla elever
Dela
som bor i kommunen. 45 personer är anställda på skolan.

Prenumerera

Grundidéen är att med goda realationer och ett gott samarbete skapa en trygg och utmanade
skola. Älvboda Friskola var tidiga med digitalisering och har kommit långt och datorerna är ett
naturligt verktyg i vardagen.
Att höja blicken är något man aktivt arbetar med på skolan. Det handlar om allt ifrån att se
varje människa, som till att förstå vad som händer runt om i vår värld. Resorna till den
svenska fjällvärden i åk 5 är ett viktigt inslag där eleverna lär sig om samernas kultur
samtidigt som de får uppleva fjällvärlden. I åk 9 går resan till Tyskland och Polen där fokus
ligger på Europas mörka historia. Besöken vid koncentraionlägren i Polen gör mycket starka
intryck hos såväl elever som medföljande lärarare och föräldrar.
Över 1000 elever har under åren gjort dessa resor.

Sauvera
- Det lokala säkerhetsföretaget med
stor omtanke.
Sedan 1993 har Sauvera erbjudit
säkerhetstjänster. Det var Daniel Petterssons
pappa, Håkan Karlsson, som startade bolaget.

Daniel kom med i företaget året efter och körde då ronderingar runt om i kommunen nattetid.
Daniel berättar att hans pappa fick idén till att starta företaget efter den ödeläggande branden
i Skutskärs ishall.
"Pappa var ordförande i Skutskärs Sportklubb när ishallen byggdes, och när den senare
brann tyckte han att det var bedrövligt att det inte fanns någon här i krokarna som höll koll på
vad som hände i samhället under nätterna" berättar Daniel.
Sedan 2007 är det Daniel som driver verksamheten helt och hållet. Idag är det 5 anställda
och Daniel själv som erbjuder säkerhetstjänster av olika slag. Det mesta arbetet handlar om
att vid flera tillfällen varje natt köra ronderingar samt att åka ut på larm.
Sauvera har en speciell syn på vad som kännetecknar en bra väktare. "Vi arbetar mjukt men
bestämt" säger Daniel och tillägger att de under alla år aldrig har haft en anmälan om
övervåld mot sig. "Det bästa en väktare kan göra är att förebygga brott" fortsätter han.
Genom många år av förebyggande arbete, bra samverkan med såväl Polisen som
kommunen så är det idag mycket lugnare än vad det var för 10 år sedan. Framförallt vill
Daniel lyfta fram polisen Mats Gehlin som genom tidigare projekt med ungdomar och nätverk
haft stor påverkan till ett tryggare samhälle.
"Idag identifierar vi oroligheter på ett tidigt stadium och sätter in åtgärder mycket snabbt för
att hindra bus och oroligheter" avslutar Daniel.

När ses vi under 2020?
Januari

Februari

Mars

28 Företagarfrukost

20 Näringslivslunch

12 Företagarfrukost

gantrack.com/t/pm/2589574012255/
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April

Maj

Juni

1 Näringslivslunch

13 Företagarfrukost

17 Näringslivslunch

22 Vårmingel

28 Firmafesten

Juli

Augusti

September

Sommaruppehåll

25 Företagarfrukost

30 Företagarfrukost

Prenumerera

Dela

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.

gantrack.com/t/pm/2589574012255/
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