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 avregistrera din adress
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
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Nyhetsbrev mars/april 2018

De nominerade är...

Årets Butik – Centrumblommor, Hemköp, Interior for you by Sandra, Årets Nykomling – Mias hudvård, Som My Sommelier, Tierps Yoga och
Hälsa, Årets Tillverkande företag – Marinbastun, Tierps Cement, Tobo Component AB, Årets Tjänstefröetag – Bergby Motorcenter, Dahlbergs
Glas, Sundboms Däck och Verkstad och Årets Företagare – LMBAB, Marinbastun, Söderlunds rör

Fredagen den 23 mars hölls den numera traditionella lunch då juryn träffar de nominerade
till Årets Företagargala i Tierps kommun. Alla nominerade fick möjlighet till enskilda träffar
med juryn, för en kort presentation av sig och sitt företag. Under de kommande veckorna
presenteras de närmare i Norra Uppland och på företagargalans Facebooksida.
Vinnarna i de olika kategorierna avslöjas på galan den 20 april, vilken i år hålls i Parkhallen,
Söderfors. Vill du också vara med och fira framgångar, nätverka med företagarkollegor och
underhållas kan du boka din biljett eller ett reklampaket tierp.se/gala.
Biljetter till Årets Företagargala

Tierps kommun fortsätter att synas och utveckla platsens
attraktivitet
Mars månad innebär för oss som jobbar med frågor som rör tillväxt många tillfällen till att
visa upp vad kommunen har att erbjuda såväl besökare som invånare. Vi riktar oss till såväl
nuvarande som blivande, till företag och företagare.
I veckan som gick var vi på 60plusmässan i Uppsala. Idag fokuserar vi på Relationsdagenpå
Uppsala Konsert och Kongress. Detta år är siktet inställt på allt det som behövs "mellan
husen" det vill säga platsens attraktivitet.

Med attraktivitet menar vi inte bara att det finns estetiskt vackra platser. Begreppet omfattar
mer än så. Det handlar om service, bemötande, värdskap och ambassadörskap. Sådant
som får människor att känna sig välkomna och som efteråt talar gott med andra om sina
upplevelser. Givetvis är även den fysiska miljön viktig i det sammanhanget.
Även spännande evenemang lockar många att upptäcka kommunen. Dit hör tävlingarna vid
Tierp Arena, anläggningen som var värd för det senaste frukostmötet om just
platsattraktivitet.
Ett annat evenemang nära i tiden är Konst
på väg med cirka 20 000 besök hos
konstnärer runtom i kommunen.
Reseanledningar som dessa genererar
möjligheter för boendeanläggningar,
restauranger, caféer, bensinstationer och
butiker i området att öka sin omsättning.
Under morgonen gavs också information om
projekt som är på gång i kommunen med
syfte att skapa attraktivitet, projekt som alla
är finansierade med EUmedel. De som
presenterades var Måltid Leufsta –
historiska måltider i Lövstabruk, från Köping
till Kärna – utveckling av handel och
centrum i Tierp samt Romantik och
Adrenalin – ett nätverk med möjlighet för dig
som är företagare i Tierps kommun att
utveckla dig själv och platsen du bor på i
samverkan med andra entreprenörer i Norra
Uppland.

Företagsklimat och kompetensförsörjning
Nästa frukostmöte den 24 maj har företagsklimatet som tema. Årets resultat av enkäten om
företagsklimatet presenteras av AnnaLena Holmström från Svenskt Näringsliv.
Kompetensförsörjning har stor betydelse för företagsklimatet. Frukosten ger plats för att
diskutera även den frågan tillsammans med Svenskt Näringliv och Region Uppsala. Platsen
för frukostmötet är Atlas Copco, vilka tillsammans med Svenskt Näringsliv står för
morgonens värdskap. Mer information och anmälan på tierp.se/foretagarfrukost.
Mer läsvärt i nyhetsbrevet är information om utbildningar, projektdeltagande, från
energirådgivarna med mera. Upphandling är ständigt aktuellt – senaste nytt från
kommunens upphandlingsenhet i nästa artikel.
Företagsklimatet
Som vanligt hoppas jag att vi ses i samband med någon av de mötesplatser som erbjuds,
men vill också påminna dig om att gärna ta kontakt med oss om det är någonting du undrar
över, vill ge oss feedback på eller om du har några förslag på teman till framtida
företagarfrukostar. Våra kontaktuppgifter finns sist i nyhetsbrevet.

Med det vill jag och mina kollegor önska dig en

Lars, Lena, Linda och Petra

Upphandlingsenheten informerar
Tierps kommun köper varor och tjänster för drygt 300 miljoner kronor per år. Kommunen är
en upphandlande myndighet och kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens centrala
upphandlingsorgan.
Tierps kommuns pågående upphandlingar annonseras via upphandlingssystemet Kommers
Annons. För att se upphandlingarna kan du kostnadsfritt registrera ett konto på Kommers
Annons hemsida.
Om du har frågor angående avtal eller upphandlingar kontakta upphandlingsansvarig:
upphandling@tierp.se
Vid specifika frågor gällande en annonserad upphandling ska frågorna ställas
skriftligt via upphandlingssystemet Kommers Annons innan tilldelningsbesked har
skickats.
Ramavtalsupphandlingar samordnas ibland med Uppsala, Heby, Östhammar, Knivsta, Håbo,
Enköping och Sandvikens kommuner. Det upphandlingsnätverket går under namnet
Uppsam.
Direktupphandlingar är upphandlingar där totala värdet understiger 586 907 kronor (januari
2018). Vid direktupphandling är regelverket enklare och kommunen kan vända sig direkt till
leverantörer utan ett annonserat förfarande.
Du hittar mer information på tierp.se.

Planerade upphandlingar, ännu inte annonserade:
•
•
•
•
•

Utförandeentreprenad pendlarparkering i Tierps Kommun
Beläggningsarbeten nya gator gång och cykelvägar
Stamrenovering hyresfastighet Karlholm
Service av kylanläggningar
Service av fordon

Välkommen att höra av dig!
Ulf Sandell, upphandlingschef
Upphandling i Tierps kommun

Mötesplatser, utbildningar och evenemang

Vill du medverka på Hälsodagen?
Den 5 maj anordnas Hälsodagen – en aktiv dag för alla på Vegavallen. Idrottsanläggningen
har rustats upp och ska invigas av kommunstyrelsens ordförande BengtOlov Eriksson.
Under Hälsodagen öppnas hela Vegavallen med föreläsningar, mässa och aktiviteter för
alla. Syftet är att inspirera till ett rikt liv i Tierp och visa att det finns många olika sätt att vara
aktiv på. Driver du ett hälsoföretag är du välkommen att delta under dagen. För mer
information och anmälan se: tierp.se/halsodagen.
Information och anmälan Hälsodagen 5 maj

Företagarfrukost 24 maj 7:30
9:00, Företagsklimatet i
Tierps kommun
Plats: Atlas Copco

Värd: Svenskt Näringsliv och Atlas Copcp
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
företagare

Information och anmälan företagarfrukost 24 maj

Företagarskola "light" 3 april
med ALMI och Nyföretagar
centrum
Under våren 2018 kommer en liten
”försmak”. På begäran kommer vi då att
under en kväll köra en komprimerad
Företagarskola för dig som nyligen startat,
eller funderar på att starta företag.

Information och anmälan Företagarskolan

Vill du utveckla ditt företag? Affärskompetens NU har fler
platser!
Tack vare ett EUstöd på 23 miljoner kronor kan Affärskompetens NU erbjuda
Mellansveriges största utbildningsutbud för att ge de norduppländska företagen ännu mer
konkurrenskraft.
Cirka 300 företagare och deras medarbetare har hittills deltagit i utbildningarna och varit
mycket nöjda. Därför har Affärskompetens NU fått möjlighet att erbjuda ännu fler företag att
ansluta till projektets sista år.
Mer information och anmälan Affärskompetens

Nyfiken på nya nätverk?
Då ska du kolla in Romantik & Adrenalin.Ett
unikt nätverk med möjlighet för dej som är
företagare i Tierps kommun att utveckla dig
själv och platsen du bor på tillsammans med
andra drivna , positiva entreprenörer i Norra
Uppland. Nätverket har fått finansiering
genom Leader Nedre Dalälven vilket ger oss
möjligheten att arbeta aktivt för att visa
omvärlden allt som finns att uppleva och
göra hos oss. Läs mer och anmäl ditt
intresse på romantikochadrenalin.com
Romantik och Adrenalin

Har du råd att inte genomföra en kostnads fri
energigenomgång?
Att ha koll på sin energianvändning är en viktig del i både ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. De kommunala energi och klimatrådgivarna i Uppsala län driver för närvarande
ett treårigt EUfinansierat projekt tillsammans med Energimyndigheten.
Du som driver ett företag med en total energianvändning understigande 300 MWh (300 000
kWh), inklusive bränsle till fordon, har möjlighet att delta i projektet. Du får en kostnadsfri
energigenomgång och upp till 16 kostnadsfria energirådgivningstimmar med målsättningen
att minska energikostnaderna med minst 10 procent.

Har du några funderingar eller vill delta i projektet så hör av dig till rådgivarna:
energiradgivning@uppsala.se, 018727 47 24
Läs mer om projektet
Energi och klimatrådgivarna ger även ut ett nyhetsbrev  läs senaste brevet.
Energi och klimatrådgivarna i Uppsala län

Tierps kommun
Centralgatan 7
815 80 Tierp
Telefon Medborgarservice
029321 80 88
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Lars 029321 80 89
Lena 029321 86 26
Linda 029321 80 81
Petra 029321 80 75
epost naringsliv@tierp.se

