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Ny företagareförening bildad
Gemensamma krafter lyfter Älvkarlebys näringsliv

Näringslivsklimatet i Älvkarleby har 
kanske aldrig varit mer spännande.
   - Jag tror vi på allvar börjar se de 
positiva konsekvenserna av förbättrade 
kommunikationer. Allt fler ser möjlig-
heterna i Älvkarleby, säger näringslivs-
chef Jan Bendrik.

Näringslivskontoret i Älvkarleby kommun 
skapar mötesplatser och underlättar dialogen 
mellan företagare, tjänstemän och politiker. 
Uppdraget är att utveckla och förbättra förut-
sättningarna för företag att starta, växa och eta-
blera sig i Älvkarleby.
   - Våra återkommande frukostträffar är oerhört 
välbesökta och uppskattade. Det möjliggör ett 
utvidgat nätverksbyggande bland företagarna 
och dialog med oss tjänstemän och politiker i 
kommunen under avslappnade former. 

Nystart Älvkarleby
Det var på ett möte i början av 2011 som den 
nystartade företagareföreningen -  som elektro-
niskt nätverk - spontant bildades.
   - Det är efterlängtat och betyder mycket att 
företagen gemensamt kan framföra sina syn-
punkter på ett for-
mellt och samlat 
sätt. Den nya före-
tagareföreningen 
har alla möjligheter 
att bli en stark opi-
nionsbildare där fö-
retagarna kan driva 
både små, stora och strategiska frågor och få 
en helt annan tyngd genom att göra det tillsam-
mans, säger Karin Vybiral, näringslivssekrete-
rare.

Lunchmöten på Laxön
Förutom nämnda frukostmöten finns nu även 
en möjlighet att träffas på företagsluncher. Den 
sista onsdagen i varje månad, med start i mars, 
träffas företagare på restaurang Kungsådran på 
Laxön i Älvkarleby för att diskutera företags-

frågor. Man betalar 
sin egen lunch och 
behöver inte anmäla 
sig i förväg.
   - Genom att ordna 
en organiserad före-
tagslunch en gång i 
månaden hoppas vi 

att nya kontakter och nya idéer skapas – som 
i sin tur kan leda till nya affärer, säger Teo 
Härén, som tog initiativ till företagslunchen.
Det finns ingen agenda för mötet utan varje 

företagare tar med sig sina egna funderingar, 
problem eller idéer. Sedan får varje företagare 
några minuter att presentera sig själv, och sin 
eventuella frågeställning, innan alla sätter oss 
till bords. Man har då möjlighet att sätta sig 
bredvid någon som verkar intressant eller nå-
gon som har med sig en fråga man tycker känns 
spännande att diskutera.

Nya entreprenörer 

Carina Pettersson är legitimerad sjukgymnast 
och driver det egna företaget ProAktiv Resurs. 
Hösten 2009 flyttade hon från Uppsala till 
Marma och tog med sig företaget. Hon engage-
rade sig direkt i den nybildade arbetsgruppen.
   - För mig är det naturligt att utveckla de kom-
petenser vi redan har. Vi är flera som är nya i 
kommunen och kanske kan se med nya ögon 
vilka fantastiska möjligheter Älvkarleby har. 
Det saknas inte initiativkraft eller glöd i den 
nya företagareföreningen.   Jag känner att vi 
redan har en naturlig dialog med kommunled-
ningen vilket är en bra grund att arbeta vidare 
ifrån. Kommunens företrädare jobbar i en lag-
stadgad och demokratisk styrd verksamhet. Vi 
företagare är resultatinriktade och handlings-
kraftiga. Tillsammans kan vi göra mycket för 
att lyfta Älvkarleby, säger Carina som bekräf-
tar att Upptågets möjligheter avgjorde att hon 
och hennes man bosatte sig i Marma.

Ökat nyföretagande
Nya siffror visar också att nyföretagandet i 
Älvkarleby kommun ökade med 41 procent 
2010.
   - Vi märker att vi är många som vill Älvkar-
leby väl. Vi har alla ett ansvar att stärka vår 

hembygd. Ett gott näringslivsklimat förutsätter 
också attraktiva boendemiljöer, rikt fritidsut-
bud, bra skolor, effektiva kommunikationer 
och god service till medborgarna, förklarar 
Karin.

På Bruksgården i Älvkarleö hölls ett planeringsmöte för det nystartade företagsnätverket i Älvkarleby kommun. Från vänster; Karin Vybiral, Eva Sidekrans, Carina Pettersson, Stefan Eriksson, 
Anna Nygren, SusAnne Maston och så skymtar Teo Härén längst till höger.

Nu lyfter vi Älvkarleby! säger Carina Petters-
son, egenföretagare och engagerad medlem i 
den nybildade företagareföreningens arbets-
grupp.

            Den nya företagareför-
eningen har alla möjligheter 
att bli en stark opinionsbildare”

Fakta:

I Älvkarleby kommun finns ca 380 företag. 
2007 utsågs Älvkarleby av Svenskt 
Näringsliv till en av årets raketer bland 
kommuner med gott företagsklimat.  När 
Forum För Småföretagsforskning bedömde 
samma sak, delvis utifrån andra förutsätt-
ningar, hamnade Älvkarleby i början av 
2009 på 12:e plats.

Besöksnäringen i Älvkarleby kommun 
genererar 120 miljoner kronor i 
köpkraftstillskott årligen.

Kontakt:
Näringslivschef Jan Bendrik: 
026-831 62/070-239 57 11

Näringslivssekreterare Karin Vybiral: 
026-831 64/070-574 72 25

Älvkarlebys nya företagareförening:
teo.haren@interesting.org


