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

Vi navigerar framåt!

Snart två månader har gått sen jag tillträdde tjänsten
som näringslivs- och utvecklingschef i Älvkarleby.

Det är en spännande lära-känna-fas och många
inspirerande möten som fyller dagarna. Jag har redan
träffat Företagsgrupp Älvkarleby ett par gånger, varit med
på Kommunstyrelsens sammanträde i april, träffat flera
spännande företagare och börjat lära känna min
arbetsgrupp.

Jag har också haft glädjen att träffa entreprenörer som
bygger eller planerar att bygga i Älvkarleby. Det har blivit
många spännande möten med härliga personer. Det
gläder mig att flera större aktörer hittat Älvkarleby. Det
byggs nya hus på Liljebacken, det planeras för fler hus på
Nybogård och på Falludden är det full fart med grunder
som gjuts och fler hus på gång. Tekniska avdelningen
säljer tomter och är precis på gång att sälja fastigheten på
Forskarstigen. Det blir spännande att se vad köparen
planerar i huset framöver.

Jag har dessutom varit med på ett par samverkansmöten
med entreprenörer som funderar på att starta eller köpa

Företagarfrukost

Den 19 maj ses vi igen.

Det blir en digital
frukost på Zoom där
vi pratar om den positiva
inflyttningsspiralen
i Älvkarleby kommun.

Anmälan och program

Årets företagare

Inom kort presenteras
kandidaterna som passerat
juryns nålsöga. Följ
oss på Facebook eller håll
koll på Aktuellt näringsliv på
alvkarleby.se där vi
presenterar dem löpande.
Vinnaren koras den 28 maj.

Klimatklivet

Den 12 maj bjuder
Länsstyrelsen in
till ett webbinarium med
tema att söka
investeringsstöd för publika
laddningsstationer för
elbilar. 

Klimatklivet
Ett investeringsstöd till
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verksamheter i Älvkarleby. Det blir konstruktiva och bra
möten när kollegor från Samhällsbyggnad är med och kan
bistå med sakkunskap direkt.

Det är en förmån att få jobba med alla er duktiga
företagare i kommunen, inte minst i arbetet med Årets
företagare. Kul med många nomineringar och spännande
och konstruktiva diskussioner i juryn.

Till dig som jag inte hunnit träffa än öppnar jag min
dörr. Hör gärna av dig så tar vi ett möte. Jag är flexibel,
utomhus eller på någon digital länk. 

Hoppas vi ses på företagarfrukosten den 19 maj. 
Ett spännande program utlovas!

Fallens dag 50 år

åtgärder som minskar
utsläppen av koldioxid och
andra gaser som påverkar
klimatet. Stöd från
Klimatklivet kan sökas av
företag, regioner och
landsting, kommuner och
kommunala bolag,
föreningar, stiftelser med
flera. 

Tillväxtverket

Nu kan du ansöka om
ersättning för
kompetensinsatser samtidigt
som du ansöker om
korttidsstöd.

Läs mer på tillvaxtverket.se

I år är det är 50 år sedan Fallens dag arrangerades för första gången i Älvkarleby.

Då vi inte kan genomföra ett fysiskt arrangemang i år, så kommer vi att fira med digitala
jubileumsaktiviteter som toppas med jubileumsfilm den 20 juni.

Redan nu kan du tagga dina bästa foton från tidigare år med #fallensdag50 och dela dem på
sociala medier. Håll utkik på fallensdag.se

Cirkulär ekonomi
Kan avfall från en aktör användas som resurser för en annan? Kan vi arbeta cirkulärt med tomma
kontorslokaler och matsvinn? Klart det går och klart vi kan!

STUNS, (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle)
jobbar bland annat med det strategiska området Hållbara Samhällen och håller för tillfället på med
en förstudie kring kartläggning av lokala förutsättning ar för cirkulär ekonomi med syfte att
accelerera den cirkulära näringslivsutvecklingen i Uppsal aregionen.

I ett första skede behöver STUNS dig som aktör inom näringslivet som är intresserad av cirkulär
ekonomi eller ser möjliga cirkulära processer i ditt arbete. 

För att få reda på mer och hjälpa STUNS i detta viktiga arbete Fyll i formuläret 

Jocke tipsar!
Jag utforskar Älvkarleby kommun bit för bit och slås av
så mycket härliga upplevelser vi har alldeles runt
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knuten. Här delar jag med mig av några vårtips som
verkligen lockar mig:
 

Åk ut till Restaurang Älvan (på golfen) och ta en lunch. 
Fantastisk mat i en härlig miljö. På söndagar är det musslor på menyn!
 

Packa picknick-korgen och åk ut till Rullsand och Billudden. 
Ta en långpromenad längs med vattnet och ät en god lunch i solen. 
 

Jag måste testa Mountainbikelederna vid Näsboda friluftsområde. 
De ser otroligt fina ut på bild.
 
I nästa nyhetsbrev delar jag med mig av sommartipsen! 

Sommaravstängning på Centralgatan
Den 1 juni-31 augusti stänger vi av delar av Centralgatan för trafik. Det gör det tryggt och säkert
för människor att vistas där och slå sig ner i någon av parksofforna för att njuta av en glass och
fina planteringar.  

Kommande aktiviteter
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.

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

Linda.helzenius@alvkarleby.se 026-831 58           Joakim.Lundberg@alvkarleby.se 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.
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Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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