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En sensommar med full fart
Under den senaste månaden har
evenemangen varit många. Vi har vid flera
tillfällen marknadsfört Tierps kommun som
en attraktiv plats att besöka, bo, verka och
etablera sig i. Senast var det i samband
med Business Arena Stockholm, Sveriges
största mötesplats för beslutsfattare inom
fastighetsbransch och samhällsbyggande.
Även på hemmaplan har vi visat upp oss på
Tierp Arena i samband med EMtävlingarna i
såväl juni som augusti och under den så
kallade Ba(r)ndagen då motorintresserade
barn med svåra sjukdomar eller andra
utmaningar fick testa racerbanan i hisnande
hastigheter.
Bilderna ovan är från andra upplagan av
Tierps torgfest, gratiskalaset som även detta
år bjöd på soligt väder, fantastiska artister,
ett ökat utbud av mat och uppskattade
aktiviteter. Lådbilsracet uppfattade jag som
en succé med mer än dubbelt så många
deltagare som 2016 och en klass för
företagare, där faktiskt Tierps kommun tog
hem andraplatsen. Evenemanget är ett bra
exempel på vad samarbete och samverkan
kan leda till. Ett stort tack till alla som gör
detta möjligt!

Lars Ingeberg, chef Medborgarservice och näringslivschef

Ännu återstår ett par tillfällen under hösten då vi, som oftast i samarbete med Tierpsbyggen
och Tierps kommun fastigheter AB, ska visa att Tierps kommun vill och kan möta behovet av
bostäder, lokaler och mark för den som vill flytta hit eller etablera verksamheter här. Närmast
är det Uppsalas stora bomässa Välkommen hem den 30 september. Därefter får
medarbetarna pusta ut efter att ha planerat och kånkat runt under det senaste halvåret.

Företagarfrukost 12 oktober

Det senaste frukostmötet i Siggbo Företagspark ägnades åt områdets
etableringsmöjligheter, framväxten av crosshallen samt Tierpsbyggens bostadsproejkt. Det
kommande frukostmötet i Tierps bibliotek upptas av de tänkta planerna kring Kulturhuset
Möbeln.
Att göra en plats attraktiv för besök, boende och etableringar kräver mer än bostäder,
lokaler och mark. Det måste finnas något att göra också. Ett stort och varierat utbud av
fritidsaktiviteter och kultur kan avgöra valet av plats. Frukostmorgonen den 12 oktober får
du själv ta del av kultur och bidra till möjlighet för alla att delta i fritidsaktiviteter. Förutom
sedvanlig information, mingel, presentationer av nya företag och nya på jobbet, bjuds det
på musikalisk underhållning av Tierps låtverkstad. Det är också ett tillfälle att bidra till
Fritidsbanken som är under uppbyggnad. Läs nedan hur Tierps kommuns Kultur och
fritidschef, Sofia Nohrstedt ser på framtiden.
Vid årsskiftet 2018 startar ombyggnation av Möbeln i Tierp. Ny entré vänd mot stationen och
en stor, umgängesvänlig foajé ska göra huset och miljön mer välkomnande och uppmuntra
till kreativitet och möten.
Den nya entrén ersätter dagens separata ingångar till huset olika delar.
Tanken är att de olika verksamheterna ska närma sig varandra. Det säger kultur och
fritidschef Sofia Nohrstedt.
Även ytan fram till entrén ska göras mer levande, jämfört med dagens pyta mellan
järnvägen och byggnaden.
Dialogmöten för påverkan
Det finns fortfarande möjlighet att påverka utformningen av blivande Kulturhuset Möbeln.
Närmast vid dialogmöten den 23 oktober och 14 december 2017. Den första dialogen ägnas
särskilt åt konst, scen och event. Den andra riktar in sig på utemiljö och omgivning. Båda
träffarna är i utställningshallen, Tierps bibliotek och inleds klockan 17.30. Synpunkter på
Kulturhuset Möbeln kan även lämnas till louise.magnusson@tierp.se eller 029321 83 36
eller postadress:
Louise Magnusson,
Kultur och fritid
Tierps kommun
Grevegatan 1921
815 80 Tierp
Information och anmälan företagarfrukost 12 oktober

Företagsklimatet
I september månad presenteras rankningen av företagsklimatet. Du kanske redan har
hunnit ta del av det som presenterats i media. Även i år klättrar Tierps kommun på listan,
vilket vi är mycket glada över. Vi är väl medvetna om hur viktigt ett bra företagsklimat är för
en kommun och vi arbetar medvetet med att hela tiden förbättra oss för att ge ett bra
bemötande och arbeta effektivt. Det är med hjälp av våra företag som vi kan skapa ett
välfärdssamhälle. Jag har skrivit det tidigare – det här är ett ständigt pågående arbete, ett
långsiktigt mål att förbättra företagsklimatet. Vi har fortfarande många utmaningar som vi
ska fortsätta se över och förbättra.

Företagarkväll 16 november
Under hösten finns det ett tillfälle när vi ses
på kvällstid i stället för i arla morgonstund.
Det är företagarkvällen och till årets
kvällsträff i Möbeln kommer Angela Ahola. I
sina föreläsningar svarar hon på frågor om
vad som ligger bakom det första intrycket,
varför vi gillar och litar på vissa personer,
vad som gör att vi känner oss trygga med
en
organisation och varför vi väljer en viss produkt framför andra. Innan föreläsningen bjuds
det på mat, dryck och nätverkande med pub. Kvällens värd är föreningen Företagare i

det på mat, dryck och nätverkande med pub. Kvällens värd är föreningen Företagare i
Tierps kommun (tidigare Tierps företagare) och arrangör är Näringsliv i samverkan. Jag
hoppas att du liksom jag har bokat in den här kvällen.
Det finns ytterligare tillfällen att ses och om dem kan du läsa under rubriken Mötesplatser
och träffar.
Mer information och anmälan
Lars Ingeberg
Chef Medborgarservice och enheten Näringsliv och turism

Enheten Näringsliv och turism
Lars Ingeberg, Petra Kessler, Lena Wänkkö och Linda Ärlig

Träffar och mötesplatser

Företagarfrukost
12 oktober 7:309:30
Tierp växer  Kulturhuset Möbeln

Lägg dagen på minnet!
Träff för dig inom besöksnäringen

Plats: Tierps bibliotek, Grevegatan 19
Värd för morgonen; Kultur och fritid, Tierps
kommun.

Onsdag 8 november 1820:30

Frukostmötena ger dig som företagare
möjlighet att träffa kollegor i såväl din egen
som andra branscher. På mötena får du
också information om aktuella frågor och
händelser i kommunen som kan påverka dig
och ditt företag

Mer information kommer på hemsidan:
tierp.se/företagskalendern

Företagarfrukost 12 oktober

Nätverkslunch 13 november 11:30
13:00– Företagarnätverket för
kvalitet och miljö i Tierps kommun

En kväll när vi ser tillbaka på den gångna
säsongen och blickar framåt mot 2018

Frågor? Kontakta Lena Wänkkö,
koordinator Näringsliv och turism, epost
lena.wankko@tierp.se, tfn 029321 86 26
Besöksnäringsträff

Företagarkväll 16 november 18:30
22:30 – Skulle du köpa dig själv?

Plats: Elastolan, Ängsvägen 4, Tierp
Under lunchen informerar Energidoktorerna
om sitt uppdrag

Plats: Möblen, Grevegatan 19, Tierp
Värd för kvällen: företagarföreningen
Företagarna i Tierps kommun (tidigare
Tierps företagare)

Ansvarar du för frågor som rör kvalitet och

En kväll fylld av mat, dryck, nätverkande och

Ansvarar du för frågor som rör kvalitet och
miljö då kanske detta nätverk är något för
dig. Nätverket är till för erfarenhetsutbyten
och för att ordna relevanta utbildningar på
"hemmaplan" inom ovan nämnda områden.

En kväll fylld av mat, dryck, nätverkande och
självklart en inspirerande föreläsning.
Denna gång med Angela Ahola som lär dig
om det som avgör – för att konkurrenssäkra
dig, din produkt, organisation och
varumärke.

Mer information och anmälan
Mer information och anmälan

Tierps kommun
Centralgatan 7
815 80 Tierp
Telefon Medborgarservice
029321 80 88

Klicka här för att avregistrera din adress
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Lars 029321 80 89
Lena 029321 86 26
Linda 029321 80 81
Petra 029321 80 75
epost naringsliv@tierp.se

