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Håll i, håll ut och håll
kontakten

Vi hade förvisso på känn att hösten skulle kunna innebära
en ökad smittspridning av Corona, men någonstans ville
vi nog alla tro att vi skulle kunna starta upp många av de
aktiviteter som på ett eller annat sätt varit pausade. Men
icke! Nu befinner vi oss i en helt ny fas med nya lokala
allmänna råd för Uppsala län och en verksamhet som
återigen behöver anpassa sig efter nya förhållanden. Men
vi håller i och håller ut!

Förr eller senare är detta över och då tar vi med oss alla
bra saker som vi lärt oss. Det här med distansmöten har
vi blivit duktiga på och ”julklappen” i form av ett lokat
presentkort blev inte så himla tokig.

Även om det kan kännas mörkt och tungt så finns det
faktiskt en del ljusglimtar som vi helt klart kan ta med oss
in i framtiden. Kanske inte i sin helhet, men delar av dem.

Jag och Marie Pettersson hade planerat att vi skulle ha
en företagsdag i augusti där hela kommunstyrelsen och
många tjänstemän skulle ha deltagit i företagsbesök
under en heldag. Den fick vi ställa in och vi hoppades nu
ändå att vi skulle kunna utföra företagsbesök i mindre

Företagarfrukost

Onsdag 18 november bjuder vi
på en digital företagarfrukost.

Vi grottar ner oss i Svensk
Kärnbränslehanterings unika
byggprojekt och vilka effekter
det kan ha på oss.

Länk till program och anmälan

Luciamingel

Save the date!

Luciamingel den 15 december .
Inbjudan och program kommer
snart.

Upphandling i egen regi

Ulrika Svensson är sedan
mitten av mars vår
egen upphandlingssamordnare.

Läs mer om Ulrika

Almi - utbildningar
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Upplandspigan
Johanna Lenkey -
Upplandspigan som
städar på renaste allvar
Läs om besöket

SO Active
Johanna Sognestrand -
Personlig träning och
hemservice

Läs om besöket

skala. Med de nya lokala allmänna råden får vi ställa in
även dessa. Trist! Vi kanske får fundera på att ha digitala
företagsbesök under en period? Det är inte optimalt alls,
men det kanske ändå är bättre än att inte ha några alls?

På kommunstyrelseförvaltningen drivs rekryteringsarbetet
framåt för de nya tjänsterna. Jag har på omvägar hört att
det ser lovande ut, men vi har ännu inte fått någon
återkoppling från rekryteringsfirman. Vi håller tummarna
och ser fram emot ett nytt år med nya medarbetare och
(förhoppningsvis) en avtagande pandemi. Och jag tror
nog inte att vaccinet är så långt borta som det låter på
sina håll. Det är åtminstone vad jag väljer att tro!

Nu håller vi i och håller ut tillsammans!

Maria Wikström, kommundirektör

Företagsbesök

Han har tagit över Älvkarleby
Fiskecamping
Niklaus Storås, en fiskeintressead Älvkarlebybo och
kanske mer känd som Laxguiden har sedan mitten av
oktober tagit över driften av Älvkarleby camping. 

Måndagen den 2 november återöppnades restaurangen
för dagens lunch.

Niklaus ser ljust på framtiden och har stora planer för
campingen. Visionen är att campingen verkligen ska vara
en fiske- och familjecamping. Till att börja med kommer
han bland annat han satsa på att rusta upp stugorna.
alvkarlebycamping.se

Almi erbjuder en mängd
intressanta utbildningar i
höstens kalendarium.

Det finns en mängd
seminarier som är till nytta
både för dig som nyligen startat
och för dig som redan driver
företag.

Serverar du julbord?

Ska du ha julbord på din
restaurang? Här finns en lista
med regler och
rekommendationer som
förhindrar trängsel och minskar
risken för smittspridning av
Covid-19.

Aktuellt Bygg- och miljö

Hur mår du?

Förändringar i samhället som
den pågående pandemin för
med sig, kan hos många skapa
oro och frustration och
känslorna förstärks ofta av att
vi inte vet hur situationen
kommer att utvecklas.
Här finns en samling råd och
länkar för både vuxna och barn.

Förslag på stöd

Regeringen föreslår ett stöd för
dig som driver enskild
näringsverksamhet och på
grund av coronaviruset har
drabbats av minskad
omsättning i företaget.

Prenumerera Dela

https://www.alvkarleby.se/naringsliv-och-arbete/aktuellt---naringslivskontoret/2020-09-14-foretagsbesok.html
https://www.alvkarleby.se/naringsliv-och-arbete/aktuellt---naringslivskontoret/2020-09-18-foretagsbesok.html
http://www.alvkarlebycamping.se/
https://www.almi.se/kalendarium/
https://www.alvkarleby.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggochmiljo/aktuelltbyggochmiljo/minskariskenforsmittspridningpadinrestaurang.5.3b71b81416f13a6da30953.html
https://www.alvkarleby.se/kommun-och-politik/coronaviruset/stod-och-rad/psykisk-halsa-i-kristid.html
https://gansub.com/s/l/6G3Rba2cI/4304668645360/


På verksamt.se finns mer
information

Är Sivan Årets eldsjäl?

Fotograf: Leif Milling

Sivan Jansson är en av de nominerade till 
Årets eldsjäl inom kategorin Hälsa.

Sivan är en engagerad fiskeguide och förutom det egna
företaget Sivans fiske är hon också grundare till det
kvinnliga nätverket Fjällorna.

Fiska dig friskare är Sivans måtto, och hon lever
verkligen som hon lär. 2011 fick Sivan en stroke och
under rehabiliteringen blev det tydligt hur viktig hennes
stora passion- fisket var för tillfrisknandet.

 

Läs mer om nomineringen och lägg din röst på Sivan 
på folkspel.se

Upplev Norduppland
Till dig som jobbar med besöksnäring

Inom destinationssamarbetet mellan kommunerna
Tierp och Älvkarleby – Upplev Norduppland – 
vill vi fortsätta att utveckla destinationen genom
utveckling av appen, men också genom att samla in
information om hur det går för dig, sprida kunskap
och bjuda på inspiration.

Enkätundersökning
För oss som arbetar övergripande med besöksnäringen är det viktigt att få en samlad lägesbild för
området Upplev Norduppland och även försöka ta reda på vad du som aktör har för framtida behov.
Undersökningen tar knappt 10 minuter att göra, 12 frågor att besvara och du gör det anonymt.
Enkäten är öppen till och med 16 november. 

Länk till enkäten.

 

Digital nätverksträff med inspirationsföreläsning
Den 19 november är du välkommen att delta i en nätverksträff. Vi startar kvällen med en
inspirationsföreläsning med Stora Turismprisets vinnare John Strand kl 18-19. 
Efter föreläsningen har vi en nätverksträff där vi hoppas att du dela med dig av erfarenheter från det
här året, framtida planer, utmaningar osv. Vi från Upplev Nordupplandteamet kommer att presentera
resultatet från enkätundersökningen, nyheter i appen och hur vi syns i  sociala medier. Vi vill också
få inspel från dig om vad du ser för behov inför framtida träffar.

Prenumerera Dela

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset/omsattningsstod-till-enskild-naringsverksamhet
https://www.folkspel.se/aretseldsjal/finalister-halsa/finalist-2/
https://www.tierp.se/4.24090f86174a634728796ca7.html
https://gansub.com/s/l/6G3Rba2cI/4304668645360/


November
18 Digital företagarfrukost

December
15 Digitalt Luciamingel

Mer information och anmälan till föreläsningen och nätverksträffen via denna länk.

Kommande aktiviteter

Aktuellt Näringsliv

Kontakt: 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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