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

Näringsliv och turism

Nyhetsbrev juni/juli 2017

Kommunens hemsida – tierp.se – har bytt
skepnad!
Den 7 juni lanserades kommunens nya webb som ska ge en bättre bild och känsla av Tierps
kommun och vad som är på gång. Den nya hemsidan är mobilanpassad, har en ny struktur,
förbättrad sökfunktion och ett översättningsverktyg.
Företag och turism lyfts fram i egna flikar. Etjänster kommer att läggas till under året, och vi
har försökt skapa känslan av att kunna GÖRA sitt ärende. Webben ska vara ett verktyg för
att möta de tre utmaningarna i kommunens Vision: Livsarenan, Affärsarenan och
Utvecklingsarenan.
Besök nya sidan tierp.se

Vinnare Årets Företagargala 2017 – Årets företagare Lugnets Entreprenad Aktiebolag, Årets nykomling Din Vinst
Redovisningsbyrå AB, Årets tjänsteföretag Studio Aveyn, Årets tillverkande företag Damasteel AB, Årets butik LJ Radio & TV
Aktiebolag

Företagargala, företagsklimat, sommar och

semestertider
Semester i alla fall för några, andra får jobba ett tag till. Liksom alla ni som arbetar inom
serviceyrken och besöksnäringen, som ser till att samhället fungerar när vi andra har
semester – ni är alla viktiga.
Företagargalan på Möbeln lyfte fram många framgångsrika företagare tillsammans med
underhållning från Maria Möller med band. Några av finalisterna stack ut lite extra och tog
hem ära, utmärkelse och pris. Stort tack till alla vinnare, ni är viktiga och betyder mycket för
kommunen. Och stort tack till alla som arbetade med att genomföra galan.

Företagsklimat
I förra nyhetsbrevet gjorde jag en liknelse med huggormen vad gäller att arbeta med
företagsklimat. Ormen som sakta men säkert kommer fram, blir starkare, mer aktiv och mer
och mer synlig allt eftersom, så arbetar vi med företagsklimat. Vi arbetar strukturerat med
målet att hela tiden bli bättre och räcka till för våra företag och därför uppmanande vi er
företagare att svara på enkäten från Svenskt Näringsliv om företagsklimatet. Nu har vi fått
resultatet från era enkätsvar. Stort tack till alla er som har tagit er tid att svara. Det betyder
mycket för oss att få dessa inspel så vi hela tiden kan fortsätta att utveckla vårt arbete
tillsammans med era behov.
Återigen stiger Tierps kommun i denna enkätundersökning – mycket glädjande. Det visar att
vi jobbar åt rätt håll och det behöver vi fortsätta göra inom alla områden för det finns mycket
mer att göra.
53,3 procent anser att företagsklimatet är
bra, motsvarande siffra våren 2016 var 40,7
procent. På nationell nivå når företags
klimatet i Sverige 3,19 i snittbetyg på en
skala där 1 står för Dåligt och 6 för Utmärkt.
På kommunal nivå är genomsnittsbetyget
3,36 där Tierps kommun får det totala
betyget 3,49.
Källa.: Svenskt Näringliv, företagsklimat

Läs mer om företagsklimatet

Företagsklimat och tillväxt hänger det ihop?
Ja, absolut och mycket mer än så. Allt hänger ihop som jag har nämnt tidigare – handel,
bostäder, besöksnäring, infrastruktur och företagsetableringar. Därför har vi dels börjat göra
lite turer i kommunen tillsammans med företagare med syfte att informera vad som är på
gång med alla planer och byggen så alla blir informerade och delaktiga.
Dels har vi gjort en riktad insats, denna gång i Söderfors, kring behovet av lokaler till
företag. Näringslivsutvecklare Petra Kessler har haft i uppdrag att kontakta alla företag och
helt enkelt fråga vilket behovet är. Behov av lokaler finns varför vi nu går vi vidare med att få
beslut om att planlägga för det behovet i Söderfors.
Huvudnyhet i det här nyhetsbrevet är att kommunens hemsida har fått ny skepnad. För dig
som företagare har vi skapat en särskild ingång, en separat flik med namnet företagare. Vi
hoppas att det ska underlätta för dig att hitta det du söker och som är relevant för dig. Sidan
har helt nyligt lanserats varför det återstår en del funktioner och finslipning innan den är
komplett, men vi arbetar på det.
Till hösten kommer vi att kartlägga behovet av arbetskraft och kompetensförsörjning. Du
kan läsa mer om detta i en artikel nedan.

Ängskärs hamn. Foto: Lena Wänkkö

Sommar och semester
Som jag inledde med är det snart dags för semestrar och Tierps kommun har mycket att
erbjuda besökare och turister. Ovan nämnde jag att företagare har fått en egen ingång och
det gäller även turismen. För att besökare till Tierps kommun lätt ska kunna hitta information

om vad de kan göra, var de kan äta och bo samt förflytta sig är också sidan indelade i
underrubriker. Inte minst är det viktigt att alla evenemang synliggörs, vilket den nya sidan
ger möjlighet till. Du kan läsa mer om det nedan och vilka möjligheter som finns för dig som
är aktör inom besöksnäringen.
Vi har även gjort en liten, men viktig, föränding inom vår enhet – Lena Wänkkö har redan
tidigare arbetat med besöksnäringfrågorna. I och med vårens utökning av enheten har hon
fått ett tydligare ansvar för detta och då har vi även fattat beslut om att ändra hennes titel
från företagslots till koordinator Näringsliv och turism, för att bättre synliggöra detta. Vi
anser att vår "enväg in" är den funktion som uppfyller behovet av den första
lotsfunktionen. Våra kundansvariga i kundcenter är den som först möter alla våra kunder
såväl via telefon, epost och besök och de kan direkt hjälpa till eller lotsa vidare till någon av
oss på enheten Näringliv och turism eller till handläggare, i de fall det behövs.
Eneten Näringsliv och turism kommer att vara bemannad hela sommaren och kanske vi ses
på något av alla de evenemang där vi är engagerade.
Avslutningsvis från oss ALLA till er ALLA

Lars Ingeberg
Chef Medborgarservice och enheten Näringsliv och turism

Kom ihåg att efter regn kommer solsken. Ta vara på sommaren så ses vi i höst eller på något av sommarens evenmang!
Lars, Petra, Lena och Linda

Besöksnäringsföretagare?
Under fliken turism kommer det att finnas
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

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

Save the date! Företagarfrukost
7 september 7:309:30
Information om plats och innehåll kommer
senare. Du hittar information i
Företagskalendern, där du även kan
anmäla dig.
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.
Företgarfrukost 4 september

Nätverkslunch 4 september–
Företagarnätverket för kvalitet och
miljö i Tierps kommun
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.
Hösten startar med lunch på Munters i Tobo
där Intersolia informerar.
Träffen är flyttad från 22 maj.
Mer information och anmälan

Evenemang

Upptäck Tierp, Tierp Arena 1518 juni

Tierps Torgfest 26 augusti

I år bjuder Tierps Kommun och Näringsliv i
SamverkanNIS in gästerna på Tierp Arena
till happening och turistinfo under EM
deltävlingarna den 1518 juni.

Återigen ämnar Näringsliv i SamverkanNIS
att ställa till med fest på Stora Torget i Tierp
den 26 augusti.

I ett tält visar vi upp Tierps Kommun från sin
bästa sida, Tältet blir en plats för både
nätverkande och avkoppling mellan racen.
På lördagkvällen bjuds de tävlande teamen
in.
Välkommen in du också!

Vi kan förvänta oss en helspäckad dag med
serveringstält, knallar, uppträdanden av
såväl lokala som hitresta artister  under
hela dagen och kvällen  lådbilsrace och
mycket mer.
Vill du på något sätt medverka på
Torgfesten tveka inte att kontakta
projektledare Camilla Werme via epost
nis@tierp.com.

Lådbilsrace på Tierps
torgfest – utmana dina
företagarkollegor
Förra årets succé – lådbilsracet – körs igen
på torgfesten i Tierp. Nytt för i år är att
företagare i Tierps kommun får utmana
varandra och visa vem som är snabbast.
Andra nyheter är en startramp för åkarna,
som gör att loppet blir snabbare och ett
uppgraderat ljudsystem som gör det lättare
för publiken att följa tävlingen. Förutom
företagare är racet öppet för deltagare
mellan 615 år. Under vecka 32 och 33 är
det lådbilsverkstad för barnen på Möbeln i
Tierp. Då kan de passa på att bygga sina
bilar till loppet.
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