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

Tack och hej från mig!
Företagarfrukost
Fredag den 25
september livesänder
vi höstens första
företagarfrukost.
Program och
information

Efter drygt sex år som näringslivschef i Älvkarleby
kommun är det dags för mig att ta mig an
nya utmaningar.
Jag gör min sista dag den 25 september, och får avsluta
på bästa sätt med företagarfrukost och rankingen från
Svenskt Näringsliv. Vi har tillsammans byggt starka
strukturer som inte är kopplade till en gubbe, det finns en
bra grund att stå på. Min framtida efterträdare kommer
dessutom att bidra med nya tankar och idéer som gynnar
näringslivet, vilket blir en vitamininjektion i
näringslivsarbetet som möjliggör en kvalitetshöjning!
Rekrytering av ersättare kommer att påbörjas omgående.
Linda kommer att vara lika tillgänglig som tidigare samt
säkerställa att det arbete som uppskattas och är
värdeskapande fortsätter.”
Jag kommer särskilt att sakna det personliga mötet med
alla er fantastiska företagare oavsett om det varit
företagarfrukostar, företagsbesök eller att vi sprungit på
varandra på byn.
Som boende i kommunen vill jag också passa på att
tacka alla er företagare, ni gör Älvkarleby kommun till en
bättre plats att leva och bo på.
Glöm inte att vara stolta över det, för det är jag!

Webbinarium 30 september
Hur enkelt eller svårt
är det egentligen att
informera och
upplysa
människor om varor
och tjänster?
Webbinariet riktar sig
till företag,
organisationer och
föreningar i
Norduppland som har
behov av att
kommunicera med
omvärlden och vill ta
del av kunskaper om
effekter av
annonsering i olika
medier.
Program och
anmälan
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Ny Bygg- och
miljöchef

Martin

Dela

Företagsbesök

Vi hälsar Raul
Johnson varmt
välkommen som ny
Bygg- och miljöchef.
Läs mer om Raul

Folkets hus gym &
fitness

Motowrap

Daniel Hallgren driver

Martin Vesterberg håller
hög wow-faktor och unik

gymmet med ett hjärta

design med sina dekal-kit.

som slår för ökad

Läs om besöket

folkhälsa.
Läs om besöket

Möt vår
gatuingenjör
Anna
På Tekniska kontoret
jobbar Anna
Karlsdotter som
gatuingenjör.
Läs mer om Anna

Encrantz
motorsport

Explain AB

Peter Encrantz
förvandlade hobbyn till ett

Soloprenör med digital

livsverk.

Jill Nyqvist är en

Almi utbildningar

affärsmodell.
Läs om besöket.

Läs om besöket

Almi erbjuder en
mängd intressanta
utbildningar i höstens

Presentkort

Sedan mitten av augusti är de lokala presentkorten
som anställda inom Älvkarleby kommun och
Älvkarleby hus fått i tidig julklapp i full gång hos
många av er.
Passa på att skapa ett speciellt erbjudande för att locka
kunderna till just dig!

kalendarium.
Det finns såväl
fysiska- som
onlineseminarier som
är till nytta både för
dig som nyligen
startat och för dig
som redan driver
företag.

Håll dig
uppdaterad hos
Bygg-och miljö
Det är inte bara
Näringslivskontoret
som har en egen
aktuelltsida på
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Presentkorten är giltiga t o m 31 december 2020. De

webben. Det har även

gäller inte för inköp av spel, lotter, alkohol, tobak,

Bygg- och miljö.

drivmedel, läkemedel eller livsmedel.

Här kan du läsa om

Information och praktiska detaljer om hur du förenklar
faktureringen finns på www.alvkarleby.se/presentkort.

de senaste nyheterna
och även anmäla dig

Dela

till att få nyhetsbrev

Mästare på värdskap!
Med sitt smittande leende är Jessica
Liljenberg, egenvårdsansvarig på
Apoteksgruppen i Skutskär, en mästare på
värdskap. Hon är dessutom nominerad till
årets butikssäljare i utmärkelsen Retail
Awards.
Jessica delar dessutom gärna med sig av sina
bästa värdskapstips.
Hela artikeln om Jessica hittar du på
näringslivswebben.

Kommande aktiviteter
September

Oktober

November

25 Företagarfrukost

21 Näringslivslunch

18 Företagarfrukost

December
15 Luciamingel

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.

