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Avgiftsfri
markupplåtelse 
i två år till  
Kommunens beslut om avgiftsfri markupplåtelse som
en del i stödet till näringslivet i coronapandemin
förlängs till och med 2022.
Behöver du råd och stöd om hur du ska klara ditt
företag genom krisen? Du kan få snabb, kostnadsfri
rådgivning via kommunen. Den extra service som vi
lanserade som Företagsakuten under våren fortsätter vi
med via Uppsala Innovation Centre, UIC. Passa på att
nyttja ett brett nätverk av experter inom olika områden för tips om hur du kan klara
företagets ekonom. 
Skriv ett mejl till naringsliv@uppsala.se eller ring 018-727 00 00, vardagar mellan
8.00 och 17.00. Läs mer om företagsakuten.
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Hjälp oss skapa fler arbetstillfällen
Uppsala kommun har en pågående upphandling av leverantörer som hjälper
personer till arbete genom bland annat arbetsmarknadsplatser och
arbetsmarknadsinsatser för nyanlända. Vill du leverera sådana tjänster till
kommunen? 
Anmäl ditt intresse, om du uppfyller kraven får du en anbudsförfrågan.  
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Affärsutvecklingsprogram
Har du en innovativ affärsidé? Vill du
komma igång med ditt företagande? Vill
du utveckla och bygga ditt företag
vidare? Då kan du söka till UIC:s
affärsutvecklingsprogram för tidiga
startups. Sök först till UIC Startup
Bootcamp. Därefter kan du ansöka till
UIC Business Startup, eller UIC Business
Build, som är en eftermiddag i veckan
under tre månader. Båda programmen
är kostnadsfria. 
Programstart är i januari 2021. 
Läs mer om UIC Bootcamp 
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Från idé till eget företag 
Kom till Företagslabbet med din företagsidé, oavsett om den är liten eller stor. Du
kanske vill driva en webbshop, öppna kafé eller försörja dig som målare?
Tillsammans med en företagsrådgivare utvecklar du idén och formulerar en affärsidé.
Ni går igenom stegen som krävs för att starta företag. Och du får råd om finansiering,
budget, beskattning och mycket annat.    
Välkommen in till Företagslabbet i Utbildnings- och jobbcenters lokaler i Gottsunda
centrum från och med 30 september, eller mejla för att boka en tid:
foretagslabbet@uppsala.se.  
www.uppsala.se/foretagslabbet

 

 

https://uic.se/bootcamp/
http://www.uppsala.se/foretagslabbet


Bröderna Christoffer och Alexander Nordling driver Handlar'n i Järlåsa som numera även
rymmer en servicepunkt.  Foto: Jim Elfström

Två nya servicepunkter
Nu har vi öppnat servicepunkter även i Skyttorp och Järlåsa. Servicepunkterna är en
del i kommunens långsiktiga satsning för en levande landsbygd.
– Vi har enbart fått positiva och hoppfulla reaktioner på servicepunkten. Jag hoppas
att den ska ge människor de enkla möjligheterna som vissa medborgare faktiskt
saknar hemma, kanske på grund av socioekonomiska skäl, säger Christoffer Nordling
som driver Handlar'n i Järlåsa tillsammans med sin bror Alexander. 
Läs mer om Uppsalas servicepunkter och kommunens  landsbygdssatsning.

 

Sommargatan i Uppsala. Foto: Gustav Dalesjö 

Tidsstyrning av lastbilstrafik i city 
För att göra innerstan mer attraktiv och förbättra för gående och cyklister har Uppsala
kommun infört tidsstyrning av tung lastbilstrafik. Från och med 1 oktober är tung
lastbilstrafik endast tillåten måndag–söndag 6.00–11.00. För den som har behov finns
möjlighet att ansöka om en tidsbegränsad dispens för trafik under en inledande fas. 
Läs mer om tidsstyrningen av tung lastbilstrafik
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Uppsalabolag på topp 
De gör vatten av luft, har tagit fram
genomskinliga solceller och tillverkar
miljövänliga batterier ... Bolagen Altris,
Drupps, Peafowl Solar Power och
Magström, finns på Ny Tekniks "33-lista"
över Sveriges bästa teknikföretag och
har fått stöd i affärsutveckling från UIC.
Även Graphmatech, som har antagits till
Swedish Scaleups, är med på listan.  
Läs mer om Uppsalabolagen på topp
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Swedish Start-up Nation
Träffa några av Uppsalas alla bubblande
start-ups och de som stöttar dem i
filmen Uppsala - Swedish Start-up
Nation. Filmen ingår i en serie av
Tillväxtverket och producerad med stöd
av Uppsala kommun och UIC.   
Se filmen Uppsala Swedish Start-up
Nation
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Uppsala höjer tempot 
i innovationsarbetet
Var med och invig Innovationslabbet, Uppsalas nya idéverkstad! Du kommer också
kunna prova på hur Ignite Public matchar olika behov med innovativa startups. En
förmiddag för att bli inspirerad, knyta nya kontakter och ladda erfarenhetsbanken.
Eventet sker online 8 oktober, 8.30 till 11.30, som en del i Innovationsveckan 2020.  
Se kommunens hela program under innovationsveckan
 

 

Dejtingapp för
landsbygdsföretag
Sugen på affärer på Uppsalas landsbygd? Då kan Samling
Matcha vara ett bra verktyg. Det är en app som hjälper dig att
hitta allt från kapital till arbetskraft och maskiner. Appen
använder AI och baserat på dina intressen och behov
rekommenderar den nya kontakter, resurser och
samarbetspartner i Södermanland och Uppsala län.  
Läs mer på www.samling.online
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Johan Lundberg

Schaktfri vinnare i Bona
Postulatapriset
Konsultbolaget Johan Lundberg AB är en av årets vinnare av
Bona Postulata-priset. Bolaget består av oberoende
specialister som arbetar inom schaktfritt byggande och
renoveringar av ledningar inom VA, fiber och energisektorn. 
– Jag är väldigt glad över priset. Bona Postulata tror på oss
och bekräftar det vi upplever; att vi är i en tillväxtbransch. Det

är roligt att få den bekräftelsen, att vi har framtiden för oss, säger Johan Lundberg,
grundare av Johan Lundberg AB. 
Bona Postulata är ett näringslivspris som vill uppmuntra uppländska företag som inte
är så stora, men som har förutsättningarna att bli det. Uppsala kommun är en av
finansiärerna till priset.
Läs om Bona Postulata-priset och årets vinnare.

 

Kommande evenemang

EIT Health TeamUp 2020
Vad: Träffa några av Uppsalas mest inovativa start-ups.
När: 1 oktober, 17.00–20.00 
Arrangör: EIT Health vid Uppsala Universitet, Uppsala Universitet Innovation,
Uppsala Innovation Centre, Green Innovation Park och Drivhuset Uppsala.
Mer information
 
Företagargalan 
Vad: I år kommer Företagargalan, via en livesändning från slottet, att hylla lokala
företagares framgångar som förändrar, utvecklar och utmanar.  
När: 8 oktober, 12.15 
Var: digitalt 
Arrangör: Företagarna i Uppsala 
Mer information
 
Female Start Up Day  
Vad: Studenter vid Uppsala universitet och SLU träffar kvinnliga entreprenörer som
berättar om sin karriär.
När: 8 oktober, 8.00–16.00
Var: Base10, Stationsgatan 23
Arrangör: Entrepreneurs Academy / Base10
Mer information i facebookevent
 
Innovationsveckan 2020: Uppsala kommun höjer tempot
Vad: Välkommen till Innovationsveckan 2020! Uppsala, andra kommuner och
organisationer delar med sig av tankesätt, nya arbetsmetoder och goda innovativa
exempel. 
När: 5–9 oktober
Var: digitalt
Arrangör: Uppsala kommun
Se hela programmet
 
Seminarium Testa Challenge (del av Innovationsveckan 2020)
Vad: Uppsalaföretaget Unibap är ett av sex företag som deltar i Testa Challenge.
Tävlingen är tänkt att fånga tekniska och digitala innovationer som kan användas i
den redan existerande bioprocess- och uppskalningsmiljön. Ta del av ett seminarium
om hur tävlingen ska skapa nya former av samverkan för att säkra framtida
konkurrenskraft.  Uppsala kommun stöttar testa Challenge genom
innovationsstiftelsen Stuns.  
När: 9 oktober, 10.00–11.00  
Var: digitalt, länk skickas till alla anmälda.  
Arrangör: Stuns
Anmäl dig till seminariet

https://bonapostulata.se/
https://uppsala.drivhuset.se/teamup-2020/
http://foretagargalanuppsala.se/
https://www.facebook.com/events/340425787004102/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/sa-arbetar-vi-med-innovation/ta-del-av-innovationsveckan-5-10-oktober/
https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42455C4A77404350427540


 
Uppsaladagen – framtiden äger vi!
Vad: En halvdag tillsammans med handlare, fastighetsägare, besöksnäring och
mötes- och evenemangsindustri. Tillsammans kommer vi att lyssna till trendspaning,
framtidsplaner och skapa vår egen bild av morgondagen. Här och nu står vi mitt i
krisen, men vi hoppas kunna förmedla en dag av framtidsutsikter och känslan av att
allt är möjligt. Investera tid för medverkan under hela eller delar av förmiddagen.
När: 12 oktober, 8.15–12.00
Var: digitalt
Arrangör: Destination Uppsala och Uppsala Citysamverkan
Mejla för mer information och anmälan
 
Uppsala Life 2020 – Arena for Life science – Innovate for sustainable growth  
När: 13 oktober, 9.00–17.00
Var: digitalt / flera fysiska platser
Arrangör: Stuns, Almi Uppsala, Green Innovation  Park  
Mer information
 
Sync tillväxtmatchning (del av Uppsala Life 2020) 
Vad: Lär känna några av regionens vassaste studenter, knyt värdefulla kontakter och
skapa nya nätverk. Möt masters- och kandidatstudenter från
Civilingenjörsprogrammet, Ekonomiprogramet, programmet för Industriell ledning &
innovation – alla studenter är anställningsbara under 2021! Deltagarantalet är
begränsat till 20 företag och 25 studenter. Deadline för anmälan är den 7 oktober. 
När: 13 oktober 2020, 8.00–13.00 
Arrangör: Almi Uppsala och Stuns Life Science  
Var: digitalt  
Mer information och anmälan
   
EIT Health Innovation Day Uppsala - 2020
När: 20 oktober, 9.00–17.00
Var: digitalt
Arrangör: Uppsala Universitet och Drivhuset
Mer information
 
Har du ett kommande evenemang som stöttar Uppsalas näringsliv? Skicka ett mejl till
naringsliv@uppsala.se och tipsa! 

 

Kontakt
Kommunens näringslivsutvecklare är till för att hjälpa dig som företagare i Uppsala.
Varmt välkommen att kontakta oss om du behöver kontakt och vägledning med
anledning av coronaspridningen eller om du har ett helt vanligt ärende. Skicka ett
mejl till naringsliv@uppsala.se, eller ring 018-727 00 00 mellan 8.00 och 17.00.
Här kan du se våra kontaktuppgifter.
 
Charlotte Skott, näringslivsdirektör
Telefon: 018-727 13 12
E-post: charlotte.skott@uppsala.se
www.uppsala.se/naringsliv
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