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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Hög tid att boka biljetter till Årets Företagargala!
Passa på att träffa kollegor och andra företagare, eller varför inte ta med era anställda på
en trevlig kväll där Johan J:sonLjung med fyramannaband underhåller under kvällen. Vi
kommer naturligtvis också att premiera duktiga företagare under vår prisutdelning.
Galan hålls på Parkhallen i Söderfors och bussar går från Tierps centralstation innan galan
och till de flesta orter i kommunen efter galan. I biljettpriset (800 kr exkl moms) ingår
välkomstdrink, förrätt, huvudrätts och efterrättsbuffé, kaffe samt busstransport.
Läs mer och boka era biljetter på – tierp.se/gala
Varmt välkomna!
Biljjetter till Årets Företagargala

Full fart in i nytt år!
Såväl julledigheter som januari är över och
vi har redan haft möjligheten att träffa flera
av er företagare vid ett antal tillfällen. Första
gången var på morgonen den 22 januari, för
att tillsammans med Affärskompetens ha en
introduktion till den nya dataskyddsförord
ningen GDPR.
Det var ett fullsatt möte kring ett ämne som
berör de flesta.

Näst på tur var ett kvällsseminarium rörande
upphandling. Möte innehöll information från
kommunens upphandlingsenhet och de
kommunala bolagen samt dialog. Mer
uppföljning av ingångna avtal var en
synpunkt som framfördes från flera håll

Du kan läsa mer om offentlig upphandling
på tierp.se
Upphandling i Tierps kommun

Företagarfrukosten 7/2
Första företagarfrukosten är också avklarad
med frågeställningen Hållbarhet vad är det?
Hjälp med svaren fick vi av Mona
Cunningham och Anders Smedsaas, Almi.
De utmanade deltagarna att testa sin
hållbarhet med hjälp av Almis
hållbarhetsnycklar. De bjöd också på en
föreläsning kring ämnet hållbart ledarskap
på riktigt under benämningen "Tough love".
Almi Uppsala

Local Food Nodes
Isabelle Axelsson, nodadministratör för Local Food Nodes i Örbyhus presenterade
kommunens första lokala nod genom vilken matproducenteter kan nå matkonsumenter utan
mellanhänder. Planer finns på att utvidga noden under 2018 till att även omfatta Tierp.
Grund för noden är nätverket Matproducenter i Tierps kommun med omland. Är du
matproducent och intresserad av nätverket hittar du mer information via FBgruppen med
samma namn.
Local Food Nodes

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

Ung Företagsamhet
Vikten av entreprenöriellt lärande och
entreprenörskap i skolan lyftes också under
morgonen. Mässan Entreprenörskap på
riktigt den 6 mars på Fyrishov i Uppsala är
ett måste för den som är intresserad av att
möta nytänkande, entusiasm och bli
inspirerad av unga entreprenörer.
Gymnasieelever från hela länet ställer ut på
mässan och tävlar i många priskategorier.
Entreprenörskap på riktigt 6 mars

Attraktivitet ett måste för tillväxt
Redan den 22 mars är det dags för nästa företagarfrukost. Platsen kommer att vara Tierp
Arena och morgonen kommer att handla om allt det som gör Tierps kommun till en attraktiv
plats att besöka.
En plats som är attraktiv att besöka är också attraktiv för många att bo, leva och verka i
samt etablera sig på. Vi kommer att få höra om framtida planer vid arenan, men också om
spännande projekt och evenemang som hjälper till att göra kommunen attraktiv. All
information om detta möte, liksom övriga mötesplatser, träffar, seminarier och utbildningar
hittar du i företagskalendern.

Attraktiv centrumkärna
Många projekt är i gång runtom i kommunen. Ett är Från köping till kärna, som ägs av NIS 
Näringsliv i samverkan (en sammanslutning mellan Tierps kommun och kommunens två
företagarföreningar). Det går ut på att i samverkan mellan kommunen, företag,
fastighetsägare, lokalbefolkningen och föreningar utveckla Tierps köping till en attraktiv och
levande mötes och handelsplats.
Tierps kommun har även blivit beviljade pengar av Region Uppsala för att utföra en
handelsutredning. Allt detta hoppas vi ska vara gynnsamt för er och era företag och skapa
attraktivitet, utveckling och tillväxt.

Enkät Svenskt näringsliv – hjälp oss att fortsätta
utveckla företagsklimatet
En del av er företagare som är medlemmar i Svenskt näringsliv har under januari fått en
enkät om företagsklimatet i Tierps kommun. Jag uppskattar om ni tar er tid fylla i enkäten.
Enkätsvaren ger oss feedback på hur vi kan förbättra företagsklimatet i Tierps kommun. Vi
arbetar ständigt och medvetet för ett bättre klimat och för att ge dig som företagare bästa
möjliga service och bemötande.
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 våra
framtida företagarfrukostar. Våra
kontaktuppgifter finns sist i nyhetsbrevet.
Det är verkligen full fart!
Lars Ingeberg
Chef Medborgarservice och enheten
Näringsliv och turism

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

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

Företagarfrukost
22 mars 7:309:30
Attraktivitet ett måste för tillväxt?

Digitalisering med Digitalakademin
28 februari, Tierp och 9 mars, Gimo
kl 8:3016:00

Plats: Tierp Arena som även är morgonens
värd.

Digitalakademin erbjuder ett
utbildningspaket som består av fyra moduler
under två heldagar. Ubildningen täcker allt
från onlinenärvaro, ehandel, digital
verksamhetsstyrning till hur man skapar
trafik till sin webbsida och får fler kunder.
Utbildningen är kostnadsfri

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.
Anmälan företagarfrukost 22 mars

Sista anmälningsdag 28 februari 2018.
Information och anmälan Digitalkademin

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

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

Tierps kommun
Centralgatan 7
815 80 Tierp
Telefon Medborgarservice
029321 80 88
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Lena 029321 86 26
Linda 029321 80 81
Petra 029321 80 75
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