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Miljarder till utveckling
SOMMARTIDER Att vara i ett flow, eller helt enkelt bara känna en känsla av wow…
Våren går att beskriva på många sätt. Som när sådant som vi i bred samverkan har
arbetat för under många år plötsligt blir verklighet. För bara några dagar sedan var
det en sådan dag när beskedet kom att det verkligen blir fyra spår mellan Stockholm
och Uppsala. Ett beslut som betyder fler möjligheter och robusthet i vår så viktiga
infrastruktur för fortsatt tillväxt.
Att vi återstartat starkt efter pandemin visar siffror i flöden i Uppsalas citykärna där vi
ligger över siffrorna för 2019, före pandemin. Även statistiken för gästnätter i
kommunen visar plus 42 procent för april månad jämförd med april 2019.
Vi har haft en vår fylld av evenemang, konserter, möten och många positiva besked
bland annat i form av första detaljplan kring bland annat Främre Boländerna,
Uppsalas nya ”central business district”, och flera aviserade expansionsinvesteringar i
miljardklassen i redan etablerade bolag.
Men orosmoln i form av omvärldsfaktorer på grund av världsläget märks tydligt i vårt
näringsliv, framför allt i form av brister i leverantörskedjor och stigande
priser. Kompetensbristen är också en stor utmaning, i stort sett i alla branscher. Att
fånga möjligheter samtidigt som vi hanterar utmaningar är vardag och under de
senaste åren har vardagen varit extra utmanande för många. Via många dialoger och
besök i vårt lokala näringsliv är jag djupt imponerad och samtidigt lite oroad.
Samtidigt som flera av oss nu går mot
välförtjänt semesterledighet ökar andra
takten och går in i högsäsong. Oavsett
hur just din verksamhet ser ut så vill jag
önska dig en riktigt härlig sommar och
passa på att påminna om att vi på
kommunens näringslivsavdelning finns
tillgängliga hela sommaren om du vill
komma i kontakt med oss på
naringsliv@uppsala.se
Charlotte Skott, näringslivsdirektör

Nu börjar utvecklingen av Främre Boländerna ta fart. Idébild: White Arkitekter

"Vi vill vara med och skapa Uppsalas
tredje life science-område"
ETABLERING Cirka 85 000 kvadratmeter verksamhetsyta och över 5 000 arbetsplatser.
Den nya detaljplanen som klubbades för Ställverket i Främre Boländerna 2 juni
innebär stora möjligheter för etablering i centrumnära läge. Castellum och Vectura är
två fastighetsägare som är redo att sätta i gång omvandlingen av Främre Boländerna
till ett modernt affärsdistrikt.
– Främre Boländerna är ett av de mest centrala och intressanta områdena att
utveckla. Vi vill vara med och skapa Uppsalas tredje life science-område. Vi ser det
som en plats för innovation och forskning i kombination med andra kommersiella
aktörer, säger affärsområdeschef Robert Ahlstedt på Castellum.
Företaget planerar bland annat att ett koncept med arbetsytor utomhus som är
möblerade med bra sittplatser, el för att ladda dator och mobil, wifi och pergolor för
skugga, i anslutning till en av områdets parker.
Läs mer om Castellums och Vecturas planer i Främre Boländerna.

Varje hålls Stories Take-off, Stuns halvdagskonferens för att hitta Uppsalas
hållbarhetslösningar. Foto: Stuns

Hållbarhetsutmaningar med
innovativa lösningar
INNOVATION Under Stuns halvdagskonferens Stories Take-off presenterade 130
studenter sina lösningar på 40 hållbarhetscase för olika företag och offentliga
organisationer. Konceptet kallas Stories och casen handlade om allt från
vattenrening, solceller, trygghetsfrågor och hållbara materialflöden.
En av hållbarhetslösningarna som utfördes på uppdrag av Uppsala kommun
handlade om fossilfri krisberedskap. En studentgrupp presenterade ett fossilfritt och
klimatsmart mikronät bestående av solceller, batterilagring och en biogasdriven
mikrogasturbin för Knutby tätort. Mikronätet kan användas för att möta
energibehovet för fyra samhällsviktiga funktioner vid strömavbrott i upp till tio dygn.

Uppsala kommun är en av Stuns stiftare.
Läs mer om hållbarhetslösningarna

AFFÄRSUTVECKLING Sök affärsutvecklingscheckar på upp till 250 000
kronor från Almi Uppsala! Stödet är
riktat till företag som exempelvis vill bli
mer hållbara, göra en grön omställning,
förbättra sin digitalisering, nå nya
marknader eller växa utomlands.
Kriterierna för att söka är att företagen
har en omsättning på 1–150 miljoner
kronor, 2–100 anställda och inte har
gjort någon utdelning. Företagen ska
finansiera 25–50 procent själva
beroende på storlek på projekt. Ansök
till Almi senast den 2 september.
Uppsala kommun samarbetar med Almi
Uppsala.
Mer information om checkarna.

Innebandy-VM för damer var ett av evenemangen som genomfördes i Uppsala under 2021.
Foto: Svenska innebandyförbundet

Rekordåret blev framflyttat
BESÖKSNÄRINGEN Om det inte hade varit för pandemin skulle 2021 ha blivit ett
rekordår för möten och evenemang i Uppsala. Det visar en rapport från Destination
Uppsala kring mötes- och evenemangsindustrin i kommunen.
Knappa 19 procent av planerade möten och 50 procent av idrottsevenemangen
kunde genomföras 2021. Flera evenemang genomfördes dessutom med kraftiga
restriktioner. Rapporten visar också på en ökad mängd digitala möten, samt en
mindre andel möten som ställdes in eller flyttades fram.
– Återhämtningen efter pandemin är stark och vi är på god väg. Prognosen för 2022
och åren framöver ser riktigt bra ut för Uppsala och pekar på en ökning med i snitt
3 procent per år för antal möten och 10–15 procent ökning per år i antal
idrottsevenemang, säger Anna Lindström, chef möten och evenemang, Destination
Uppsala.
Läs hela rapporten här.

Ignite Sweden Days hålls på UKK 1-2 december. Foto: Ignite Sweden

Innovationskonferens till Uppsala
INNOVATION För första gången kommer Ignite Sweden Days att hållas i Uppsala, på
Uppsala Konsert och Kongress 1–2 december. Under konferensen samlas
representanter från näringslivet, offentlig sektor, forskning och företagsinkubatorer
för att bland annat matcha uppstartsbolag med definierade utmaningar i stora bolag
och offentlig sektor.
Stina Lantz, programchef för Ignite Sweden och vice vd för Sisp, Swedish Incubators
and Science Parks, menar att Uppsala är en förebild för hur andra kommuner kan
samarbeta med uppstartsbolag:
– Uppsala har ett fantastiskt startupekosystem, med bland annat UIC, Stuns och
Base10. Det ska bli riktigt roligt att få visa upp det för Ignites hela nätverk, säger hon.
Läs mer om Ignite Sweden

Emil Linde och Anton Edling är Årets Företagare i Uppsala län 2022. Foto: Företagarna

Riksfinal för Uppsalaföretagare
ÅRETS FÖRETAGARE Emil Linde och Anton Edling bakom bioteknikföretaget
Medicago är Årets Företagare i Uppsala län 2022. Tillsammans med Årets unga
företagare i Wehype är de därmed klara till Företagarnas riksfinal.
Emil och Anton som driver företaget Medicago fick priset för sitt "sunda företagande,
sitt kloka ledarskap och sin imponerande tillväxtresa utan riskkapital". De senaste fem
åren har de mer än dubblat omsättningen, tredubblat vinsten och gått från drygt 20
till cirka 40 anställda.
– Det känns jätteroligt att få ta emot det här priset. Det ger oss ännu bättre
möjligheter att förverkliga vår vision om en förbättrad världshälsa, säger Anton om att
bli Årets företagare i Uppsala län.
– Vi har en långsiktighet som en del företagare saknar. Vi bygger inte vårt företag för
att kunna sälja det om fem år. Det gör att vi av många av våra anställda upplevs som

en väldigt trygg arbetsgivare, säger Emil.
Uppsala kommun är sponsor till Företagargalan i Uppsala.
Läs mer om Årets företagare, Medicago och Wehype

Chokladfabriken Fyris låg på det som i dag heter Suttungs gränd, nära Centralstationen.
Någon gång på 20-talet dokumenterade fotograf Gustaf Angel arbetet i fabriken. Foto:
Upplandsmuseet

Industriminnesföreningen prisas
INDUSTRIHISTORIA Uppsala Industriminnesförening får Uppsala kommuns
kulturarvspris 2022 på 20 000 kronor för sitt dedikerade arbete under de senaste 25
åren med att omhänderta och synliggöra Uppsalas industrihistoriska kulturarv.
– Genom utställningar, publikationer, föredrag, dramatiseringar och digitalt
tillgängliggörande sprider Uppsala Industriminnesförening sin vida kunskap om
Uppsala som industristad – både till nya museibesökare och yngre generationer som
vill lära och förstå och äldre som varit med och minns, säger Linda Eskilsson (MP),
kulturnämndens ordförande.
Uppsala Industriminnesförening lyfter fram en epok i Uppsalas historia som under
mer än hundra år var en självklar del av stadslivet och Uppsalas näringsliv men som
under slutet av 1900-talet höll på att falla i glömska. Den mest centrala delen av
föreningens verksamhet utgörs av museet i Nymans Verkstäders gamla lokaler på
Salagatan.

Kommande evenemang
AUG

Frukost med besöksnäringen

30

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 och var: 8.00–9.30 , 30 augusti på Villa Anna, 20
september på Radisson Blu Hotel Uppsala, 12 oktober på
Botanika Beds & Bars, 17 november (eftermiddag,
Uppsaladagen) på Studenternas
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 uppsalacvb@uppsala.se.

OKT

Uppsala Life 2022 – Save the date

12

Vad: Det årliga eventet Uppsala Life samlar Uppsalas life scienceindustri till inspiration och nätverkande.
Arrangör: Stuns
När: 12 oktober, 9.00–13.00
Var: Rikssalen, Uppsala slott
Hur: Mer information kommer. Anmäl dig redan nu

OKT

Venture Cup Sverigefinal 2022 – Save the date

12

Vad: Venture Cup är en ideell förening som årligen arrangerar två
tävlingar för tidiga affärsidéer och startups. Venture Cups syfte är
att stimulera skapandet av nya företag. Under Sverigefinalen gör
nationens fyra regioner upp om segertitlarna. Uppsala har varje
år haft många starka tävlande i finalen och nu ges de chans att
tävla på hemmaplan.
Arrangör: Venture cup
Var: Hyllan i Saluhallen
När: 12 oktober
Hur: Mer information kommer.

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! Skicka ett mejl till naringsliv@uppsala.se, eller
ring kommunens kontaktcenter 018-727 00 00. Under vecka 26–31 har vi öppet
måndag–torsdag 8.00–17.00 och fredag 8.00–15.00 .Från och med vecka 32 har vi
öppet som vanligt måndag-onsdag och fredag 8.00–17.00, samt torsdag 8.00–18.00.
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?

