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Brandskydd på topp. Cheri Brundin är enhetschef för brandskydd, det myndighetsområde
inom Uppsala kommun som får högst index i SKR:s servicemätning för 2020. Foto: Uppsala
kommun

Företagen ger Uppsala kommun mer
än godkänt
FÖRETAGSSERVICE De företag som har kontakt med Uppsala kommun under 2020 är
överlag nöjda med den servicen de får. Det visar den servicemätning som Sveriges
kommuner och regioner, SKR, gör varje år. Höjningen inom flera områden är ett
resultat av medvetna insatser och ett flerårigt arbete för att förbättra företagsservicen
i hela kommunen, enligt Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.
Samtidigt har både kommunen och företagen haft utmaningar inom andra
serviceområden under pandemiåret, vilket syns i mätningen.
Läs mer om servicemätningen

Peter Andreasson och Moa Andréasson på familjeföretaget Ren Jämt. Foto: Thérése Larsson

Ros och ris från Ren Jämt
UPPSALA MÖTS Hundra organiserade besök med företag under 2021. Det är
kommunens mål som ett av verktygen för att skapa en löpande god dialog med
företag och verksamheter i Uppsala.
Moa Andréasson och Peter Andreasson på familjeföretaget Ren Jämt accepterade
inviten till dialog. De hyllar Uppsala som plats för företagande. Men de är kritiska till
hur svårt det är att vinna en offentlig upphandling, vilket de diskuterat med
kommunalrådet Mohamad Hassan (L) samt näringslivsutvecklarna Cecilia Linder och
Andreas Haesert på en digital träff.
Läs mer i artikeln
Vill du bjuda in företrädare för kommunen till dialog?
Boka ett möte med kommunens näringslivsutvecklare

Främre Boländerna ligger på fem minuters gångväg från Resecentrum. Foto: Uppsala
kommun

Främre Boländerna – nya
företagskvarter i centrala Uppsala
ETABLERING Nya företagskvarter kommer att växa fram i den del av Boländerna som
är närmast Uppsalas stadskärna. Området kallas Främre Boländerna. Det centrala

läget i Uppsala och enkla kommunikationer till Arlanda och Stockholm lockar många
företag. Att området redan idag rymmer flera life science-bolag gör att företag som
etablerar sig här får tillgång till nya samarbeten och utvecklingsmöjligheter.
Inflyttning i de första nya lokalerna beräknas ske från år 2023. Omvandlingen av
området beräknas vara helt klar 2035.
Ta del av hur projektet utvecklas

Kristin Öberg, grundare och ägare av Indicum. Foto: Jason Strong

Enkla tips för mer hållbar inredning
MÅNADENS FÖRETAG Inredningsarkitekten Kristin Östberg brinner för att företag ska
välja hållbara interiörer och axlar just nu uppdraget att inreda Stadshuset. Hennes
företag Indicum nominerades till Årets hållbara företag i Uppsala.
Läs intervjun och Kristins fem tips för mer hållbar inredning.

HÅLLBARHET Kan avfall från en aktör användas som resurser för en annan? Kan vi
arbeta cirkulärt med tomma kontorslokaler och matsvinn? Klart det går och klart vi
kan! Det kommer dessutom ofta med en rad fördelar såsom ökad resurseffektivitet,
ökade intäkter och minskat klimatavtryck.

Sommaren 2020 påbörjade Uppsala kommun tillsammans med Stuns ett projekt som
mynnande ut i förstudien "Kartläggning av lokala förutsättningar för cirkulär
ekonomi". Med projektet vill vi accelerera den cirkulära näringslivsutvecklingen i
regionenen genom att kartlägga avfallsflöden och behov, granska miljörapporter,
koppla ihop aktörer och visa på vinsterna med cirkulära samarbeten.
Vill du vara med? I ett första skede söker Stuns dig inom näringslivet som är
intresserad av cirkulär ekonomi eller ser möjliga cirkulära processer i ditt arbete.
Anmäl intresse

Kristofer Klerfalk är entreprenör och en av grundarna av Base10. Foto: Base10

"Base10 – ett BB för företag"
UPPSTARTSBOLAG Har du ett nystartat företag och vill dela lokal med andra i samma
sits? Base10 är ett av de senaste tillskotten bland Uppsalas företagshotell och
coworking space, men erbjuder mer stöd än så. ”Ett BB för företag”, som Kristofer
Klerfalk, en av grundarna kallar det.
Läs om Base 10 i intervjun med Kristofer Klerfalk

Årets pristagare i Företagargalan. Foto: Företagarna

Hyllning till Uppsalas företagare
Grattis till alla fantastiska företagare som tävlade på Företagargalan Uppsala 15 april!
På årets helt digitala gala delades priserna ut till vinnare i sex kategorier:
⭐ Årets Företagare: Stephen Schad - Frilans Finans
⭐ Årets Unga Företagare: Joel Falck och Anton Malmberg - Kitchen Time
⭐ Årets Hållbara Företag: Cajsa's kök - Cajsa Johansson
⭐ Årets Innovation: Viedoc Technologies - Mats Klaar
⭐ Årets Komet: Madelene Törnblom - Maya Delorez
⭐ Årets Småföretag: Feskarn i Uppsala - Michael Prising
Uppsala kommun är sponsor till Företagargalan.
Möt alla finalister här

Låt det vara glest i parkerna även under årets Valborg.

Bara tolv månader till Valborg
BESÖKSNÄRING Det blir inget traditionellt Valborgsfirande i år heller. För att undvika
folksamlingar och trängsel uppmanar Uppsala kommun, Region Uppsala,
Länsstyrelsen, Uppsala universitet, SLU, Polisen, Kuratorskonventet och Uppsala
universitets förenade studentkårer tillsammans länets invånare att fira mindre, och

tänka större.
– Det är viktigt att vi fortsätter att respektera myndigheternas rekommendationer. Det
har varit ett långt corona-år, många är trötta och våren är lite extra välkommen. Därför
är det viktigt att påminna om att vi inte kan fira som vi brukar göra och det är fortsatt
samma visa som gäller. Håll avstånd, träffa bara dina närmaste, stanna hemma vid
minsta symtom, undvik folksamlingar och res bara med kollektivtrafiken om du
måste och använd då munskydd. Håller vi det så kommer vi förhoppningsvis kunna
fira ordentligt nästa år säger Anna Gozzi, projektledare för Valborgssamverkan.

Stöd till bredbandsutbyggnad
LEVANDE LANDSBYGD Post och Telestyrelsen, PTS, utlyser medel att söka för
utbyggnad av bredband i glesbygd. Stödet för 2021 går att söka 18 maj till 9 augusti.
Läs mer om vem som kan söka, hur ansökan görs och vilken from av utbyggnad som
kan beviljas.
Utlysning av PTS bredbandsstöd

Bona Postulata
UPPHANDLING XX
Se alla vinnarna

Kommande evenemang
www.almi.seFrukostmöte med besöksnäringen
Vad: Destination Uppsala bjuder tillsammans med Uppsala Citysamverkan in till
gemensamma frukostmöten en gång i månaden för dig som arbetar i
besöksnäringen. Vi nätverkar och lyfter fram aktuell statistik, utvecklingsprojekt,
evenemang och händelser att hålla koll på.
Arrangör: Destination Uppsala och Uppsala Citysamverkan
När: 5 maj, 14 juni, 8:00–9:00
Var: Digitalt.
Hur: Du som tidigare anmält intresse får inbjudan via e-post. Är du verksam inom
och/eller vill verka för just Uppsalas besöksnäring, handel, möten, evenemang med
mera och vill ha en inbjudan? Hör av dig till via uppsalacvb@uppsala.se så får du en
inbjudan.
Drivhuset Upsalas årsdag
Vad: Drivhuset bjuder in för att med gott sällskap presentera ett urval
av de höjdpunkter som hänt under 2020 och starten av 2021 på Drivhuset. Ta del av
Drivhuset-entreprenörer, idéer, projekt och event!
Arrangör: Drivhuset
När: 5 maj, 14:00-15:00
Var: Zoom. Länk kommer med anmälan
Till anmälan
Webinarium: Waboba berättar om sin internationaliseringsresa
Vad: Waboba är ett innovativt företag, grundaren Janne von Heland, driver företaget
tillsammans med sina två söner och fru. Janne utvecklade 2005 en boll, men inte
vilken boll som helst – den här studsar på vatten. Detta har resulterat i försäljning på
alla världens kontinenter. Connects huvudpartner EKN har varit med på resan, och
utfärdat rörelsekreditgarantier som gjort att banken vågat satsa på Wabobas
studsande tillväxt. Var med och lyssna på Wabobas resa och de olika stöd EKN har
möjlighet att hjälpa ditt bolag med på er internationaliseringsresa.
Arrangör: Connect och EKN
Var: Digitalt via Zoom
När: 28 april, 11.30–12.30 Sista anmälan: 26 april 2021
Till anmälan
Women in entrepreneurship

Vad: Digital nätverkande för alla kvinnor som är intresserade av entreprenörskap.
Arrangör: Drivhuset
Var: Digitalt via Zoom
När: 11 maj, 16:00–18:00
Till anmälan
Connectdagen 2021
Vad: Connect berättar om året som har gått, om sina planer framåt och tackar
partner. Connect kommer även att lyfta fram de personer och partner som gjort det
där extra för Uppsalas bolag.
Programmet kommer att vara en trestegsraket som börjar digitalt och med lite
tur kan avslutas med ett mingel utomhus (om åttapersonersregeln ändras).
Arrangör: Connect
När: 19 maj, 13:30-17:00
Var: Digitalt, med eventuellt utomhusmingel efter
Vem: Connectdagen är för alla som är med i Connects nätverk (partner, investerare,
Connect-företag mm)
Mer information
How to start a business – the Drivhuset way
Vad: Lär dig grunderna i vad det innebär att starta ditt eget företag i Sverigeoch vilket
stöd du kan få från Drivhuset.På engelska.
Arrangör: Drivhuset
Var: Digitalt via Zoom
När: 26 maj, 09:15–10:00
Mer information och anmälan
Powergrowth - en arena för nytänkande
Vad: I Almis nya webinarieserie i flera delar möter du entreprenörer, inspiratörer och
nytänkare som hjälper dig att ta nästa steg i ditt företagande. Hur blir du relevant
som framtidens entreprenör? Experter och företagare delar med sig av sina
spaningar och erfarenheter. Powergrowth är en arena för kvinnor och män på lika
villkor för att utveckla sina idéer och företag.
Arrangör: Almi Företagspartner Uppsala
Var: Online: almi.se
När: Torsdag 27 maj, 13:00
Har du ett kommande evenemang som stöttar Uppsalas näringsliv? Skicka ett mejl
till naringsliv@uppsala.se!
Tipsa någon om detta nyhetsbrev! Här går det att prenumerera och läsa det
senaste brevet.

Kontakta oss
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 kommunens kontaktcenter 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

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?

