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Där Dalälven möter havet

Framtidstro bland unga egenföretagare
i Älvkarleby. Företagarna Skutskär/Älvkarleby
växer och fungerar som stark
opinionsbildare och samhällsaktör.
På bilden ordförande Oskar Öhman
och vice ordförande Marie Carlswärd.

Älvkarlebys näringsliv i medvind
Företagarna nysatsar för att bidra till utvecklingen
Den rikstäckande näringslivsundersökning som genomfördes av Företagarnas Riksorganisation och UC i
höstas visar på att Älvkarleby ligger på
översta fjärdedelen*. Före såväl Gävle
som Uppsala.
– Tillsammans är vi en stark part gentemot kommun och myndigheter. Då
kan påverka viktiga beslut och vara
den opinionsbildare vi vill vara, säger
Marie Carlswärd, vice ordförande Företagarna Skutskär/Älvkarleby.

inom olika branscher och affärsuppdrag. Vid
arbetstoppar kan det vara perfekt att hyra ut
personal till varandra för att ta ett exempel,
säger ordförande Oskar Öhman, som varit
egenföretagare sedan 18 års ålder och driver
idag entreprenadfirman Oskars Service.

Självklart at engagera sig

När Marie Carlswärd flyttade tillbaka till Älvkarleby efter några års sejour i Stockholm och
Lund var det naturligt, som egen företagare,
att engagera sig i Företagarna.
– Genom mitt redovisningsföretag Medvind
får jag mycket kontakter med andra företag
Framgångsrika företag är en förutsättning för
i regionen. Det är många som har frågor runt
tillväxt och välstånd. På kommunnivå krävs
sitt företagande och det finns mycket att vinna
det ofta att företagare samarbetar med popå genom att gå med i en rikstäckande orgalitiker, myndigheter, skola, media och andra
nisation.
aktörer. Detta förutsätter i sin tur en bred och
Företagarna Skutskär/Älvkarleby, med en ny
djup förståelse i samhället för innebörden och
generation egenföretagare som bas, är beredvikten av ett gott företagsklimat.
da att ta ett ökat samhällsansvar i framtiden.
Som samhällsaktör vill man visa att ansvar
Mervärden att gå med
och krav går hand i hand.
Efter några års relativa stiltje inom FöretaFöretagarna Skutskär/Älvkarleby samarbetar
garna Skutskär/Älvkarleby har nu nya initiamed Arbetsförmedlingen och kommunens
tiv gjorts för att skaffa
näringslivsenhet och
fler medlemmar och
har bland annat endärmed kunna flytta
gagerat sig i kampen
fram positionerna.
narkotikan inom
Kommunen lyssnar mot
– Vi är idag 30 medskolan.
lemmar, men växer. extra på oss om vi är
Oskar uppmuntrar till
Förutom rena rabatter
att engagera sig i fråfinns det många förde- samlade i en respekterad
gor som man brinner
lar med att små- och
extra för:
organisation
medelstora företag går
– Genom att gå med
med i Företagarna.
i Företagarna finns
Kommunen
lyssnar
mycket större möjligextra på oss om vi är samlade i en respekterad
heter att påverka även lokala och smalare fråorganisation och vi erhåller även ren affärsgor. Företagare i kommunen är välkomna att
nytta genom att bilda nätverk och samarbeta
driva sina viktiga frågor, så länge de har prin-

”

14

cipiellt värde för att förbättra företagsklimatet
och personalrekryteringen på hemmaplan.

Framtidstro

Tror då Oskar och Marie som unga företagare
i Älvkarleby kommun på framtiden?
– Ja absolut! Det tror jag helt klart. Den allra
viktigaste frågan här är förbättrade kommunikationer. Med ett pendeltåg som stannar i
kommunen ökar vårt affärsområde och knyter oss naturligare till storstäderna i regionen,
menar Marie.
Även Oskar ser ljust på framtiden:
– Jag skulle gärna vilja skapa Gnosjöanda här
i Älvkarleby redan i morgon om det gick, men
det tar tid i en bruksort att förändra tanke- och
beteendemönster. Men jobbar vi långsiktigt
kommer vi att tillsammans skapa tillväxt
och bättre förutsättningar att driva företag i
kommunen.

Fakta:
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation, med ca 80 000 medlemmar
i nätverket. Företagarna är en nationell
organisation med lokala nätverk i Sveriges samtliga kommuner. Organisationens
uppgift är att skapa bättre förutsättningar
för att starta, driva, utveckla och äga
företag i Sverige. Viktigt är att klargöra
sambandet mellan företagande, tillväxt
och välstånd.
Företagarna Skutskär/Älvkarleby har
återkommande informationsträffar där
alla företagare är välkomna. Till våren
hålls möten 10 februari, 14 april och
9 juni. Tid och plats meddelas senare.
För att kontakta Företagarna Skutskär/
Älvkarleby ring antingen Oskar (070-565
14 46) eller Marie (070-230 86 69).

*När Företagarna och kreditupplysningsföretaget UC genomförde en
undersökning om bästa näringslivsklimat i Sverige hamnade Älvkarleby på
65:e plats av Sveriges 288 kommuner, näst bäst i Uppland.
I den färska undersökning som jämfört utvecklingen från 2002 till 2003
avseende omsättningen, resultatutveckling, utveckling av antal företag och
kreditvärdighet hamnar såväl Uppsala som Gävle betydligt längre ned på
listan.
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