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Sommarhälsning

En prövande vår har lett oss till en välförtjänt
sommar. På kort sikt tycks läget förbättras, men hur
den lågkonjunktur vi går in i kommer att se ut vet vi
inte än. I tider som dessa är det viktigt dock att
påminna sig om livet är ett långlopp, inte ett
sprintlopp.

Vi vet att konjunkturen svänger och den kommer också
att gå upp igen. För fem år sedan skrev vi en rapport till
den politiska ledningen där vi fastslog att alla strukturella
faktorer jobbar för Älvkarleby kommun, vår potential är
hög och våra förutsättningar för att skapa tillväxt är givna.
Det var också detta som lockade nuvarande
näringslivschef att söka sig hit.

I mars i år hade vi den lägsta arbetslösheten på
åtminstone sex år, vi har inte statistik längre än så.
Företagsklimatet fick för 2019 det högsta betyget i länet
och även det näst högsta sedan mätningarna startade i
början av 2000-talet. Än viktigare är att ni företagare
höjde betyget för tredje året i rad. Vi har den tredje bästa
fibertäckningen i länet och när mätningen genomförs igen
i september är det inte otroligt att vi åtminstone kniper en
andra plats. Det har inte byggts så mycket bostäder som
det görs nu sedan 1970-talet.  

Det kan komma att bli tuffa tider framöver, det är okej att
känna oro. Men minns detta i sommar, det kommer att bli
bättre. Njut av sommaren extra mycket i år och ta hand
om er och era kära.

Martin & Linda

Företagsbesök

Som vi har saknat att
komma och göra
företagsbesök hos er. Till
hösten återupptar vi
företagsbesöken och
kommer att höra av oss
till er för att boka in träffar.

På något sätt har vi nått
det "nya normala"
tillståndet i samhället, och
hittar nya sätt att hantera
social distansiering och
ändå kunna träffas i
mindre grupper.

Givetvis följer vi
myndigheternas
rekommendationer, och
som vanligt är det helt
valfritt att vara med. 

Upplev
Norduppland

Din guide till storslagna
upplevelser på små
ställen.

Upplev Norduppland är
vårt officiella skyltfönster
där vi tillsammans med
Tierps kommun lyfter fram
och inspirerar såväl
besökare som
medborgare om allt det
som finns att uppleva,
upptäcka, smaka och
shoppa  i Norduppland. 

http://gantrack.com/t/pm/3434188860254/
http://www.alvkarleby.se/


Presentkort

Älvkarleby kommun delar ut julklappen till
medarbetarna tidigt i år. Det är ett presentkort med ett
värde på 475 kronor som kan användas hos lokala
företagare vid köp av varor och tjänster. 

Vill ditt företag vara med och ta emot presentkort?
Ett krav är att du som företagare kan skicka faktura till
kommunen för att du ska få ut värdet av presentkortet.

Presentkorten kommer att delas ut till kommunens
medarbetare med start den 17 augusti och har en
giltighetstid t o m 31 december 2020.

Passa på att skapa ett speciellt erbjudande för att locka
kunderna till just dig! 

Presentkortet gäller inte för inköp av spel, lotter, alkohol,
tobak, drivmedel, läkemedel eller livsmedel.

Information och praktiska detaljer om hur du som
företagare anmäler att du tar emot presentkortet finns på
www.alvkarleby.se/presentkort.

Årets företagare

Stort grattis till Andreas Jansson på Älvkarleby
byggmarknad AB som den 28 maj fick ta emot den fina
utmärkelsen Årets företatgare!

Se filmen när Andreas tog emot priset och läs mer om
motivieringen

Här finns också en härlig
blandning av ställen att
sova bara för en natt, eller
locka till att stanna längre.

Med andra ord - här är din
guide till Hemestern!

Finns som både webbsida
och app. Ladda hem
appen eller besök
webben och sprid vidare
så fler inspireras till
uppleveleser i
destinationen.

Vill du synas med din
verksamhet? Hör av dig
så berättar vi mer!

Upplev Norduppland 

Stöd till dig som
företagare

Älvkarleby kommun gör
så mycket vi kan för att
mildra konsekvenserna
för dig som företagare
under Coronakrisen.

alvkarleby.se/naringsliv

Verksamt - håll dig
uppdaterad!

Verksamt.se har samlat
information från
myndigheter som är viktig
för dig som företagare att
känna till i samband med
det nya coronaviruset och
sjukdomen covid-19.

verksamt.se

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum har

http://www.alvkarelby.se/presentkort
https://www.alvkarleby.se/kommun-och-politik/press--och-informationsmaterial/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2020-05-28-arets-foretagare-2020.html
https://visitnorduppland.se/
https://www.alvkarleby.se/naringsliv-och-arbete/aktuellt---naringsliv/aktuellt---naringslivskontoret/2020-03-20-stod-till-dig-som-foretagare.html
https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2


Augusti
25 Företagarfrukost

September
30 Företagarfrukost

Oktober
21 Näringslivslunch

November
18 Företagarfrukost

December
15 Luciamingel

via sin samarbetspartner
Björn Lundén samlat
information gällande det
mesta inom permittering,
sjuklön, anstånd mm. 

Nyföretagarcentrum
Norduppland

Årets Bubblare
Juryn för Årets företagare beslutade sig för att
instifta ännu ett pris. Just i år heter priset "Årets
Bubblare" och gick till Astrid Karlsson & Kristina
Gunnarsson som tillsammans driver Modebutiken
Agnes i Skutskär, med nytänkande och
engagemang. Stort grattis!

Nästa år kommer det alltså att finnas två olika
kategorier att nominera kandidater till. 
Den nya kategorin blir "Älvkarlebyentreprenören". 

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.
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