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

Äntligen är jag på plats!

Årets företagare!
Vem blir årets företagare i Älvkarleby
kommun? Nominera dina kandidater.
Den 18 april stänger vi nomineringen
och juryns arbete tar vid.
Nominera till Årets företagare

Beslut om tillsynsavgifter
Joakim Lundberg heter jag och är kommunens nya
näringslivs- och utvecklingschef.
Jag kommer närmast från Göransson arena i Sandviken,
där var jag eventchef i nästan tre år. Innan det var jag
enhetschef på Gavlehovsområdet och startade upp den
nybyggda inomhushallen. Mina erfarenheter från
näringslivsenheten på Gävle kommun och av att vara
egen företagare hoppas jag ska komma till användning i
Älvkarleby.
Jag har redan hunnit träffa några företagare och hoppas
kunna träffa många av er både på Zoom, Skype, Teams
eller varför inte på rätt avstånd utomhus?
I en tid som präglas av pandemin väljer jag att fokusera
på de positiva sakerna och ser med vaccinets hjälp en
ljusnande tid komma. För min egen del betyder det att
cykelsäsongen är igång och att promenaderna med
hunden inte är iskalla. Jag tycker att det är viktigt att
värna om det lokala näringslivet och exempelvis har takeaway blivit en del av vardagen istället för
restaurangbesök.
Jag uppmuntrar att ta med en härlig matsäck (gärna take
away) och bege sig ut i det härliga vårvädret på någon

gantrack.com/t/pm/5015235678773/

Samhällsbyggnadsnämnden har
fattat beslut om att även under 2021
ge möjlighet att skjuta fram tillsynsoch kontrolluppgifter och tar gärna en
dialog om pågående tillstånds- och
tillsynsärenden.
Kontakta Bygg- och miljöavdelningen
på 026-830 00
eller bygg.miljo@alvkarleby.se

Bedriver du handel?
Du som verksamhetsutövare är enligt
den tillfälliga covid-19-lagen skyldig
att bedriva din verksamhet på ett sätt
som gör att människor kan hålla
avstånd från varandra.
Vad är en handelsplats?
Köpcentrum, varuhus, gallerior,
butiker och serviceinrättningar som
frisörsalonger och cykelverkstäder är
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utomhusaktivitet, själv, med familjen eller på tryggt

exempel på handelsplatser enligt den

avstånd med goda vänner.

tillfälliga covid-19-lagen.

Vet ni förresten att nomineringen till Årets företagare har
öppnat, in och nominera just er favorit!

Information från Länsstyrelsen i
Uppsala län om åtgärder samt råd till
dig som bedriver verksamhet inom
handel finns hittar du under rubriken
Länsstyrelsen på
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Joakim Lundberg, Näringslivs- och utvecklingschef

Hållbara Företagare

www.alvkarleby.se/foretagsinfocorona

Proaktiva insatser för att främja psykisk hälsa genom
digitala seminarier och samtalsstöd

Tillväxtverket
Tillväxtverket utlyser
produktutvecklingscheckar för
företagare som vill utveckla produkter
inom natur- och ekoturism.
Läs mer på Tillväxtverkets hemsida
Många företagare känner sig pressade av pandemins
effekter och för att lyckas hålla sin verksamhet igång. Att
vara en långsiktigt hållbar företagare förutsätter givetvis
att företagaren själv har ork och hälsan i behåll.
Hållbara Företagare erbjuder ett digitalt seminarium "Hur
tar du som företagare hand om dig själv?" Det första
tillfället är redan den 25 mars så anmäl dig bums via
länken.
Projektet omfattar också samtalsstöd för företagare för att
erbjuda ytterligare stöd till företagarna i Uppsala län.
Almi Företagspartner i Uppsala AB har på uppdrag av
Region Uppsala fått i uppgift att projektleda och
genomföra Projekt Hållbara Företagare. Projektet har till
syfte att stödja länets företagare på olika sätt, speciellt nu
under pandemin.

Klimatklivet
Dags att förnya, förbättra och
effektivisera?
Du vet väl om att du som företag kan
få statligt stöd för investeringar som
minskar utsläppen av växthusgaser.
Länsstyrelsen bjuder in till
webbinarium den 25 mars där du får
inspiration, kunskap och handfasta
tips.
Anmäl dig här

Almi.se

Nya och nygamla företagare
LV Hud & Nagel
Lillemor Vahlund startade i januari i år upp sitt nygamla företag LV Hud
och Nagel efter en paus på 10 år. I fina lokaler på Folkets hus tar hon nu
emot kunder igen och får släppa loss kreativiteten.
De flesta kunder vill bygga naglar, men Lillemor erbjuder även klassisk
manikyr, hand-spa och fotbad samt hudvårds- och hälsoprodukter.
Hos Lillemor får man en stund för att "bara vara".
gantrack.com/t/pm/5015235678773/
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Dalälvens rum
Syskonen Nyström bestående av Magdalena, Alexander och
Christoffer driver sedan årsskiftet vandrarhemmet Dalälvens rum.
Det är Magdalena som sköter driften och tillsammans
med bröderna kommer de succesivt att rusta och sätta sin prägel
på vandrarhemmet.
Med närheten till familjegården på andra sidan vägen ser de stora
möjligheter för festliga evenemang och boendekoncept.

Surt sushi Skutskär
Enkmend och Balgansuren har länge drömt en egen
sushirestaurang. Nu har de slagit upp portarna för Surt Sushi i
centrala Skutskär. Paret som letat lokal i över ett år fastnade
till slut för Skutskär som helt saknat en riktig sushirestaurang.
Nej sushin är inte sur som man kan tro på namnet. Surt är ett
välkänt berg i hemtrakterna i Mongoliet.

Att träffa er företagare är det bästa vi vet. Att träffas fysiskt är det absolut bästa, men ett digitalt möte är det
näst bästa när läget är som nu. Vi bokar in digitala företagsbesök. Kanske hittar vi också fler
nya företagare att presentera. Tipsa oss gärna!
Är du ovan vid digitala mötesverktyg - då är det ett utmärkt tillfälle att träna på dem. Vi hjälper dig igång.
Vill du ha ett digitalt företagsbesök, hör gärna av dig.

Kommande aktiviteter
Aktiviteter för 2021 anpassas utifrån rådande pandemiläge och kommer att presenteras löpande i
kommande nyhetsbrev. Har du tips och idéer på intressanta änmnen du tycker att vi ska ta upp? Hör av dig
och berätta!

Aktuellt Näringsliv
gantrack.com/t/pm/5015235678773/
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Linda Helzenius 026-831 58

Joakim Lundberg 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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