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

Välkommen 2021!

Vi väljer att fokusera på de positiva sakerna. Vi lever
fortsatt med håll i, håll ut och håll avstånd - det
kommer vi få göra ett bra tag till, men det finns också
mycket positivt att ta fasta på!

Vi börjar bli fenor på att vara digitala och den kunskapen
ska vi ta tillvara. 2021 satsar vi på nyföretagande. Vi
startar upp med en inspirationskväll den 27 januari och
erbjuder också en starta eget-utbildning med start 23
februari. Dela gärna informationen i dina egna flöden så
fler nås.
Vi har också glädjen att berätta att ett antal av de
kommunala sommarjobben nu öronmärks för att
ungdomar ska få möjlighet att starta eget
sommarlovsföretag. Det gör vi i samarbete med Rookie
Startups. Platserna annonseras under kommande vecka
och ansökan görs precis som vanligt för kommunala
sommarjobb via www.alvkarleby.se. 

 

Maria Wikström, kommundirektör

Att förverkliga sin dröm

Företagarfrukost

Den 17 februari 
bjuder vi in till en
gemensam Företag-
och föreningsfrukost!
Vi får besök av
kommunpolisen som berättar
om brottsbekämpning och
attraheraarbetet.

Dessutom kommer vi att
prata om Leader och vilka
möjligheter till lokalt ledd
utveckling ett Leaderprojekt
kan ge.

 

Program och anmälan

Starta eget

Inspirationskväll
27 januari kl 18.30 bjuder
Almi, Nyföretagarcentrum
Norduppland, Företagsgrupp
Älvkarleby och
Näringslivskontoret in till en
digital inspirationskväll.

 

Starta eget-utbildning
Kostnadsfri kurs på 6 tillfällen
kvällstid (digitalt). 
Start 23 februari.
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Från yoga i matsalen på Älvboda friskola, via Folkets
hus och sedan Bodarna i Skutskär. Nu öppnar de
dörrarna till det helt nybyggda Kraftbruket Yoga
Skutskär.

Marika och Peter Knapp satsar och bygger nytt för att
utöka verksamheten. I drygt ett år har de själva genom
hårt arbete byggt de stora fina lokalerna på Tegelbruket.
Nu är de igång, om än med  begränsningar i gruppstorlek
till följd av pandemilagen. 

Kraftbruket Yoga Skutskär erbjuder idag olika former av
yoga och crossfit. Så småningom kommer de att utöka
verksamheten med personlig träning och
kriopraktortjänster.  

 

Information och anmälan 
www.alvkarleby.se/startaeget 

Hjälp oss gärna att sprida
informationen.

Uppsala International
Business week

Almi företagspartner i
Uppsala bjuder in till
Uppsala International
Business Week 26-29
januari. 

Ett antal kostnadsfria,
tematiska webinarier med
kunskapsdelning, inspiration
och digitala dialoger på
teman kring internationell
handel, produktion för export
och digitala arbetsmetoder
för att nå ut i Sverige och
internationellt. Mer
information och anmälan på
Almis hemsida

Digitala företagsbesök
Att träffa er företagare är det bästa vi vet. Att träffas fysiskt är det absolut bästa, men ett digialt
möte är det näst bästa när läget är som nu. Vi kommer inom kort söka kontakt för att boka in
digitala företagsbesök. Kanske hittar vi också någon ny företagare att presentera!

Är du ovan vid digitala mötesverktyg - då är det ett utmärkt tillfälle att träna på dem. Vi hjälper dig
gärna.

Vill du ha ett digitalt företagsbesök, hör gärna av dig.

Enkätundersökning om Företagsklimat
Medlemmar i Svenskt Näringsliv får varje år ge sina synpunkter på företagsklimatet i Älvkarleby
kommun. Nu är det dags igen  och vi uppmuntrar dig som får enkäten att besvara den. Det betyder
mycket för kommunen och länet att få din bild av hur du upplever kommunens service, attityder,
bemötande och upphandling med mera.

De nya krisåtgärderna för företagare på grund av
Coronakrisen
Omsättningsstöd – förslag på förlängning
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Inspirationskväll

27 januari 18.30

Företagarfrukost

17 februari 07.30

Starta eget-kurs

23 februari 18.00

Det ursprungliga beslutet om omsättningsstöd för dig som driver enskild
näringsverksamhet innebär att du kan få ersättning med upp till 75% av det du har tappat
i omsättning. För att ta del av stödet måste du ha haft en omsättning om minst 200 000 kronor
föregående år.

Stödet är uppdelat i tre stödperioder – mars-april 2020, maj 2020 och juni-juli 2020. 2019 års
månad eller månader kommer utgöra referensperiod för de perioder du ansöker om stöd.
Ansökningsperioden avslutas den 31 januari 2021.

Regeringen har också föreslagit att omsättningsstödet förlängs så att det också kan sökas för
omsättningsminskningar under augusti-oktober 2020. Omsättningsgränsen sänks till 180 000 kr
från tidigare 200 000 kr. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

Utformningen av det förlängda omställningsstödet
Omställningsstödet kommer att förlängas året ut. Stödet delas upp i två perioder. För perioden
augusti till oktober kan företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. För
stöd avseende perioden november och december ska tappet ha varit minst 30 procent. Fasta
kostnader ersätts med en andel som motsvarar 70 procent av omsättningstappet. Stöd kommer att
kunna ges med sammanlagt max 30 miljoner kronor per företag augusti till december.

Förslag om nytt omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag
Regeringen föreslår ett nytt stöd till handelsbolag med minst en fysisk delägare. Stödet kommer att
utformas på liknande sätt som omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och följa samma
perioder.

Mer information om stöden och övrig information hittar du på verksamt.se

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.

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

Kontakt: Linda Helzenius 073-712 76 17
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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.Prenumerera Dela
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