Eftersom du får detta brev prenumererar du på nyheter från tierp.se rörande näringsliv. Om
du känner andra företagare som också skulle ha nytta av informationen får du gärna tipsa
om att de kan gå in och anmäla sig. Klicka här för att komma till prenumerationstjänsten
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
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Välkommen tillbaka  torgfest, företagarfrukost,
EMtävlingar, crosshall och omvärldsbevakning
Sommaren är kort det mesta regnar
bort...Ne,j snarare solen och värmen kom
bort….Till och från har det nog känts så den
här sommaren, men tittar man i backspegeln
så har inte någon riktig värmebölja infunnit
sig, istället fick Sydeuropa känna av den i
överflöd. Nåväl, nu ska vi istället rikta
blicken mot framrutan och se fram emot vad
som sker framöver
Innan vi lämnar augustimånad är det dags
för säsongens sista EMtävlingar vid Tierp
Arena och i samband med den kommer
även i år hållas torgfest inne på Stora
Salutorget i Tierp. Ett gratis kalas som
bjuder på något för såväl gammal som ung.
Under de senaste veckorna har det varit fullt upp för alla som håller i det hela. Näringsliv i
samverkan, Tierps kommun Kultur och fritid, Tierpsbyggen, TEMAB och Tierp Arena arbetar
hårt för att det ska bli en lika bra torgfest som förra året. Kultur och fritid har även i år har
lyckats plocka fram fantastiska artister och sett till att hålla lådbilsverkstad för hågade barn
och ungdomar vars resultat vi får se nu på lördag.
Du vet väl om att du som företagare kan ställa upp med ett ekipage? Det finns fortfarande
möjlighet att anmäla sitt fordon och delta. Har du inget eget fordon har Kultur och Fritid två
ekipage för utlåning, du behöver bara ordna chaufför. Mer information i separat artikel
nedan.
Projektledare Camilla Werme jobbar hårt med allt det praktiska för att festen ska bli så bra
och allsidig som möjligt. Jag hoppas att du tar dig tid att göra ett besök någon gång under
dagen eller kvällen.
Festen drar igång kl 13, men redan kl 10 kan du bege dig till Siggbo företagspark och
Crosshallen MX Arena, vilken börjar ta form och där en liten invigning av den samma sker.
Program Tierps Torgfest

Företagarfrukost 7 september

Crosshallen är ett av de byggen som har pågått under sommaren. Även andra projekt har
märkts av exempelvis nya korsningen Industrigatan  Gävlevägen och de nya bostäderna
vid Högbergsskolan. Om dessa och annat på gång i och invid Siggboområdet är vad vi
kommer att presentera under höstens första frukostmöte där Tierpsbyggen står som värd.
Då vi räknar med att sommaren ska hänga kvar lite till förlägger vi höstens första möte i
Siggbo företagspark invid Crosshallen. Vi slår upp ett par rejäla tält, tar med oss kaffet och
frukostfrallan ut dit och hälsar dig varmt välkommen att höra senaste nytt, ställa frågor och
nätverka såväl med oss som med andra företagare. Spana efter flaggan MÖTESPLATSEN.
Information och anmälan företagarfrukost 7 september

Marknadsföring, omvärldsbevakning och samverkan
Septembermånad innebär också Relation on tour, Business Arena i Stockholm och
bostadsmässa i Uppsala – tillfällen när vi omvärldsbevakar och marknadsför Tierps
kommuns som en möjlig kommun att besöka, bo, verka och etablera sig i. I slutet av
månaden kommer Svenskt Näringlivs kompletta rapport om hur det står till med
företagsklimatet i såväl Tierps kommun som landets övriga kommuner.
Som jag nämnt tidigare hänger företagssklimatet ihop med tillväxt liksom handel, bostäder,
besöksnäring, infrastruktur och företagsetableringar. Vår ambition är att fortsätta arbeta
strukturerat för att hela tiden bli bättre på att möta upp mot de utmaningar som finns lokalt
och i vår omvärld. För att lyckas måste vi göra det tillsamammans med företagen. Ett sätt för
oss är att göra det är genom Näringsliv i samverkan  NIS, en förening bestående av Tierps
kommun och kommunens två företagarföreningar.
Ett resultat av denna samverkan är kompetensutvecklingsprojektet Affärskompetens NU, där
många av er företagare deltar. Projektet sträcker sig över kommungränsen och innefattar
även företagare från kommunerna Heby, Älvkarleby och Östhammar. En kickoff inför hösten
hålls den 30 augusti i Österbybruk. Mer information kring den finns att läsa på projektets
hemsida, .
Läs mer om Kickoff med Affärskompetens NU

Nya hemsidan/Företagskalendern
I förra brevet var huvudnyheten att
kommunens hemsida, tierp.se, har gjorts om
och att du som företagare har en egen flik.
Där hittar du information om regler och
tillstånd, etableringar, nyheter och under
Nätverk och projekt hittar du Företags
kalendern. I den finns datum som kan vara
intressanta för dig som företagare.
Som du märker är det mycket på gång och jag och mina kollegor hoppas att vi ses under
hösten. Än en gång vill jag och mina kollegor hälsa dig välkommen tillbaka!
Lars Ingeberg
Chef Medborgarservice och enheten Näringsliv och turism

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

Evenemang

Påminnelse om Lådbilsrace
Nu vill vi på kultur och fritid/Tierps kommun utmana er företagare om vilket företag som är
snabbast i Tierp.
Den 26 aug är det Tierps Torgfest och förra året fick ungdomar vara med och tävla med
sina lådbilar. Banan går under viadukten vid ICA Supermarket.
Ungdomarna bygger sina lådbilar själv och med strikta regler, men ni företagare har fria
händer att bygga. Det enda krav vi har är att det inte finns motor på lådbilen, (ska drivas av
fallkraften av banan) att föraren har bälte och heltäckande hjälm.

Så utmana varandra och se vem som kan utge sig till att vara snabbast i
Tierp 2017!
Kultur och fritid kan också erbjuda två stycken färdigbyggda lådbilar, för er som
inte hinner bygga en. Så det räcker med att man har en chaufför.
För anmälan eller frågor kontakta
Mathiaz Boström, Chef fritidsgårdsverksamheten i Tierps Kommun
Telefon 029321 83 08
Mobil 070320 92 84

Kartläggning av arbetskraft
och kompetensförsörjning
Vi på Tierps Kommun tycker att det är viktig
med kompetens, utveckling och arbetskraft
hos företagen i kommunen. Vi vill därför
skapa oss en bild av läget i kommunen och
kommer därför under hösten att skicka ut en
enkät med några frågor. Utifrån enkäten
hoppas vi kunna se behoven av arbetskraft
och kompetens hos Tierps kommuns företag
– nu och i framtiden
Har ni frågor redan nu kontakta gärna Linda Ärlig, näringslivssamordnare
tfn 029321 80 81, epost: linda.arlig@tierp.se

Träffar och mötesplatser

Företagarfrukost
7 september 7:309:30
Tierp växer  Siggbo Företagspark

Nätverkslunch 4 september–
Företagarnätverket för kvalitet och
miljö i Tierps kommun

Plats: Siggbo Företagspark invid
Crosshallen, Ladvägen, Tierp. Håll utkik
efter MÖTESPLATSEN

Hösten startar med lunch på Munters i Tobo
där Intersolia informerar.
Träffen är flyttad från 22 maj.

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.

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.

Företagarfrukost 7 september

Mer information och anmälan

Integrationsvecka
Under vecka 38 kommer Tierps kommun att
anordna en integrationsvecka för att skapa
mötesplatser och forum.
Är du som företagare i behov av rekrytering
eller skulle kunna ta emot en praktikant så
är du välkommen på en
rekrytering/praktikmässa torsdag den 21
september kl. 1315.
Separat information och inbjudan kommer
.

Besöksnäringsföretagare?
Under fliken turism finns det möjlighet för dig
att lista ditt företag under respektive rubrik 
Göra, Bo, Äta, Resa  samt anmäla
evenemang och boka plats på våra digitala
informationsskärmar.
Vissa företag finns redan listade. Om ditt
företag redan finns med kontrollera att
uppgifterna stämmer.
Du hittar den information som du behöver
under tierp.se/turism
Har du frågor är du välkommen att kontakta
Lena Wänkkö, koordinator Näringsliv och
turism, epost lena.wankko@tierp.se, tfn
029321 86 26
Tierp.se/turism

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

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

