Nyhetsbrev nr 23, mars 2013
Tack Göran Oscarsson!

After work, torsdagen
den 21 mars kl 17-20
med överraskning!

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman
avtackar Göran Oscarsson, näringslivschef i Österåker.

Från A W den 28 februari. Över 70 företagare + personal.

Efter 7 år som näringslivschef i Österåkers
kommun, går Göran Oscarsson vidare till
en toppbefattning inom militären.
- Det har varit intressanta och lärorika år. Jag
har lärt mig hur en kommun fungerar och i min
tur bidragit med att föra kommunens
näringslivsservice framåt, säger Göran
Oscarsson. Mitt nya arbete blir inom
militärstaben där jag ska bygga upp en ny
enhet inom näringsliv och arbetsmarknad.
Vi tackar Göran Oscarsson för sina år som
näringslivschef i kommunen och önskar lycka
till med det nya arbetet.

I januari 2013 startade vi med After Work i
samarbete med Restaurang The Public.
Avsikten är att träffas en gång i månaden.
Syftet är att företagare i kommunen och dess
personal, ska kunna ses en gång i månaden
och skapa nya kontakter och/eller bara för att
ses på ett enkelt och okonventionellt sätt efter
jobbet. The Public vill subventionera detta för
att på sitt sätt bidra till ett fortsatt gott
företagsklimat.
För 130 kronor får du en kött-, fisk- eller
vegetarisk varmrätt inklusive ett glas öl, vin
eller alkoholfritt alternativ. Du kommer och går
när du vill mellan kl 17-20 och stannar längre
om du har tid. Träffar under våren är den, 21
mars, med överraskning, 25 april då vi får
tjuvkika på det nya hotellet samt den 23 maj.
Föranmäl dig gärna. Men det går även bra att
bara komma dit. Men för att vara säker på att
få en plats, kan du boka bord direkt till The
Public, telefon 08 519 773 00.

Nyföretagardagen

08.10 Vad är aktuellt för byggbranschen i år
och vad bör jag tänka på? Maria
Ulvsgärd, bygglovchef, samhällsbyggnadsförvaltningen Österåkers kommun
08.30 Vad byggs i kommunen? Aktuella
planer mm, Lasse Barrefelt, stadsarkitekt

Calle Bergström, ansvarig för Nyföretagarcentrum
Österåker - Vaxholm

Nyföretagarcentrum Österåker-Vaxholm
arrangerar nyföretagardagen tisdagen den
23 april.
Nyföretagardagen är i år i Alceahuset,
Hackstavägen 22, Åkersberga. Inbjudan går
till alla som startat företag under året som gått.
Övriga företagare är förstås också välkomna.
Annons kommer i tidningen Kanalen inom kort.
För ytterligare information kontakta
Nyföretagarcentrum, telefon
0704-94 00 03 eller e-post
osteraker@nyforetagarcentrum.se

Frukostmöte för
byggbranschen
den 15 mars
För dig inom bygg-, anläggning, el-, VVS
m fl branscher
Datum: Fredagen den 15 mars 2013
Tid:
kl 07.30- 9.00
Lokal: Alceahuset, Hacksta Bistro,

Program
07.30 Frukost i Hacksta bistro
08.00 Lokal Largen (vägg i vägg
med bistron.)
08.00 Presentationsrunda

08.55 En App för byggbranschen, Jonas
Bergström, Prime One AB
Anmälan till naringsliv@osteraker.se senast
den 11 mars.

Frukostmöte med
posten den 16 april

Postens företagarcenter och Österåkers
kommuns näringslivsenhet inbjuder till
frukostmöte med Posten tisdagen den 16
april 07.30 - 08.45 på Österåkers Golfklubb
Program
07.30 Frukost, info från golfklubben om ny
krögare och vårens händelser på klubben
(samtidigt som vi äter frukost)
08.00 Information om postens service till
företag, Tina Pettersson och Tuula Duva
informerar om Postens arbete och deras
tjänster till företag.
08.30-8.40 Information om näringslivsservice
från kommunen och vårens aktiviteter, Lotta
Holmgren, tf näringslivschef Österåkers
kommun.
Posten bjuder på frukost. Anmäl dig till
naringsliv@osteraker.se eller på telefon
08 540 813 88
senast den 11 april.

Ny chans att gå
säljutbildning!

kommunens avtalsleverantörer, se deras
produkter, höra om deras tjänster och ställa
frågor.
Mässorna är därmed ett utmärkt tillfälle för
kommunens avtalade leverantörer att
marknadsföra sig och nå ut till dess kunder.
Nästa mässa äger rum den 19 mars i
Alceahuset och övriga mässdatum samt
ytterligare information hittar du via länken:
https://www.osteraker.se/externwebb/naringslivarbet
e/inkopochupphandling/massor.12984.html

Kinga Lundblad

”Hur du får hjärnan att vilja köpa” blev en
succé. Nu kör Kinga Lundblad ytterligare
en kursomgång till under april, unikt för
företagare i Österåker, så att fler får
chansen att gå.

Pågående och kommande upphandlingar hittar
du under www.osteraker.se/naringsliv
under fliken Inköp och upphandling.

Inbjudan till
näringslivsresa 15 maj

I ett tidigare utskick kunde ni läsa om en
säljutbildning som erbjuds företagare i vår
kommun. Normalt kostar kursen ca 15.000
kronor. Genom sponsrad lokal kan kursen
erbjudas för 2.000 kr.
Den nya kursomgången blir den 12/4 och 19/4
halvdagar, samt 26/4 heldag.
Kursen kommer även denna gång att vara hos
Runö Möte & Events som sponsrar med
lokalen. www.runo.se.
För mer information, kontakta
kinga.lundblad@leventa.se tel 0704-53 09 10.

Välkommen till
leverantörsmässor!

Välkommen till en resa där du har möjlighet
att marknadsföra ditt företag.
Pris, 150 kronor. I priset ingår buss från
Åkersberga eller Roslags Näsby, konferens,
middagsbuffé och buss åter.
Resan är ett samarrangemang mellan
Österåkers kommuns näringslivsenhet,
Företagarna Täby-Österåker samt Vikingline
AB. Det finns max 50 platser och i första hand
är det en person per företag som gäller.
Anmälan som är bindande kan göras till
naringsliv@osteraker.se
Inbjudan i sin helhet hittar du på
www.osteraker.se/naringsliv

Anna Eriksson, upphandlinschef

Upphandlingsenheten i Österåkers
kommun arrangerar leverantörsmässor
Under våren 2013 kommer upphandlingsenheten att hålla i sex stycken leverantörsmässor. Mässorna är till för att kommunens
beställare ska få chansen att få mer
information om kommunens avtal, träffa

Kampanj stoppa
bluffakturorna
Just nu pågår kampanjen Stoppa
bluffakturorna.
Kampanjen vänder sig främst till företagare
som på olika sätt drabbats av bluffakturor, dvs
fått fakturor för tjänster de inte beställt eller

som de vilseletts att beställa. Polisen har, i
samråd med bland annat
Kronofogden och Svensk Handel tagit fram en
folder som beskriver hur man bestrider. Den
hittar du via länken nedan:
http://www.bestrid.nu/polisen_bestrid_bluffakturor.pdf

Kokbok för färgstarka
varumärken

Nya företag
Hemma med Eva
hemlagad mat – på
riktigt

Eva Maslov

Skulle du önska att hemlagad mat står på
bordet när du kommer hem från jobbet?
Nu kan det bli verklighet. Företaget Hemma
med Eva, startade i januari i år. Hennes
tjänster passar bra in i den stressade familjens
liv eller hos dig som prioriterar annat men gillar
god, hemlagad mat.
Gunilla Ysberg

Gunilla Ysberg, företagare i Österåker, har
tillsammans med två kollegor skrivit en bok
som kan vara till hjälp för den som vill
lyckas med sitt varumärke.
Tillsammans med två kollegor, har hon skrivit
boken om hur man bygger ett starkt
varumärke.
- Det är en kokbok med recept som för läsaren
genom hela processen fram till ett trovärdigt
och färgstarkt varumärke, säger Gunilla
Ysberg.
- Vi tyckte att det saknades en bra bok i ämnet.
Den är uppbyggd som en kokbok och du kan
även använda den som ett uppslagsverk

Eva kommer hem till dig och lagar maten i ditt
eget hem, planerar middagarna, gör inköpslista
och även handlar om du så önskar. RUTavdrag är möjligt.
För mer information se
www.hemmamedeva.se eller mejla
info@hemmamedeva.se tel 073 074 61 01.

Designmagasinet nytt
butikskoncept
I februari slogs portarna upp för ett nytt
spännande butikskoncept på Säby gård

På ett enkelt, rakt och strukturerat sätt
beskriver den processen fram ett starkt och
genomslagskraftigt varumärke och vi tror att
boken kan vara en inspirationskälla för många.
Boken ges ut av GML-förlag och kan beställas
på alla bokförsäljningsställen.
För ytterligare information, kontakta
gunilla.ysberg@tele2.se .
Angeli och Diana Sjöström vid invigningen

Familjerna Sjöström har stora
framtidsvisioner för Stora Säby Gård.
Många i Österåker förknippar kanske gården
med Bröderna Sjöström, som sedan 70-talet
bedrivit verksamheter med snöröjning och
annat men idag finns allt från hunddagis till
växtförsäljning möbelaffär, husbilar och mycket
mer på gården.
Det senaste tillskottet bland gårdens butiker är
DesignMagasinet, en shop in shop som drivs
av Diana Sjöström. Butiken hade sin
öppning den 5 februari och kvällen bjöd på
företagspresentationer, trollkarlsshow och god
buffé.
Mer information om Diana´s Design och
Designmagasinet hittar du på
http://www.dianadesign.se och
www.designmagasinet.com

Företaget har auktoriserade redovisningskonsulter och är bra på att se både behov och
helhetssyn. De har gedigen kompetens inom
redovisning men också erfarenhet från många
olika branscher - till exempel revisionsbolag,
hundägarnas riksorganisation, rockklubbsvärlden och enskilda förskolor. Idag är dom
sex personer och växer ständigt i takt med
tillströmningen av nya kunder.
För ytterligare information och kontakt, se
http://www.alcearedovisning.se .
mailto:kontakt@alcearedovisning.se
tel 08 540 66580.

Ny krögare på
Österåkers Golfklubb

Alcea Redovisning

David Ebbesen, ny krögare på Österåkers Golfklubb samt
Claes Olsson, kock

I januari startade David Ebbesen som ny
krögare på Österåker golfklubb.
För ytterligare information kontakta klubben på
http://www.ostgk.se eller direkt till
restaurangen på info@storochliten.nu,
tel 08 540 69125.
Catarina Haag och Annika Wannersten

- Vi hjälper företagaren att sova gott om
natten säger Catarina Haag och Annika
Wannersten, ägare till Alcea Redovisning.
- Att få möta entreprenörer i alla åldrar och
branscher är det roligaste vi vet. Och det får vi
göra varje dag, säger Catarina Haag. Våra
kunder visar att allt är möjligt. Vissa vill sköta
det mesta av bokföringen själva och andra vill
inte göra någonting alls.
- Vi hjälper företagen oavsett var de står så att
de kan utvecklas som företagare, säger Annika
Wannersten.

Nattvandringen
Vill du företagare vara med och
sponsra nattvandringen i
Österåkers kommun?
Nattvandringen ger tryggare
ungdomar, mindre skadegörelse och säkrare
omgivningar. Som sponsor får du diplom och
delta i nattvandringens marknadsföring.
Bakom förfrågan står Nattvandring.nu samt
Österåker Första Frukost Rotaryklubb.
För mer information se
www.nattvandring.nu/osteraker

Isroth Trading AB och
Airmove

Samverkande företag
med höga ambitioner

Jimmy Welén

Max Montan

Weléns allservice
Pelle Isroth

Isroth Trading AB, Pelle Isroth har
auktorisationen för Stockholms län samt
region Mälardalen, att marknadsföra
Airmovie
- Som försäkringsjurist med erfarenhet från
försäkringsbranschen sedan år 2007, har jag
sett flertal skador som uppstått då innemiljön i
ett hus inte varit bra. Den personliga hälsan i
familjen har fått lida och har fått till följd att
sjukdomar som bland annat astma för de små
barnen i familjen uppstått, säger Pelle Isroth.
Grundare och upphovs mannen till Airmove är
Lars Östlin i Fagersta med mångårig
erfarenhet av innemiljöer i hus och hur man
går tillväga för att bemöta ohälsa samt tillföra
en bra värmekälla i sitt hus.
Isroth Trading erbjuda alla fastighetsägare en
betydande bättre innemiljö till sundare
energikostnad.
För mer information samt hjälp, kontakta
Pelle Isroth 070 368 47 20
info@jffiab.se

Visste du att den 23 april
släpper Svenskt Näringsliv
sin företagsklimatsmätning

Jimmy Welén startade företaget år 2009.
Hans idé är att hjälpa människor att uppfylla sina drömmar och få problem lösta.
Weléns Allservice renoverar villor, bryggor,
mm och de utför även snöröjning,
skyltmontage mm.
- Vi fokuserade till en början på rivningsprojekt
och renoveringsjobb, men allt eftersom tiden
gick anlitades vi för mer renodlade projekt i
varierande storlekar, säger Jimmy Welén och
självklart är vi både godkända för F-skatt och
har full ansvarsförsäkring.
För ytterligare information ring 070-732 99 89
Wellens_allservice@yahoo.com

Montan´s Byggtjänst
Max Montan är en väl anlitad snickare från
Åkersberga som även samarbetar med
Jimmy (se ovan)
- Dagens modell är att samarbeta med flera
olika entreprenörer, säger Max Montan. Vi har
gjort många jobb i kommunen men har även
utrymme att ta emot nya kunder. Självklart är vi
både godkända för F-skatt och har full
ansvarsförsäkring
För ytterligare information ring 070 769 57 96.
max.montan@tele2.se
www.montansbyggtjanst.se

I Österåker startade 322 nya företag
under 2012

Kunskapskryssaren AB
utvecklar Naturvetenskaplig App

med flera och sju lärosäten är nu knutna till
projektet, bland andra Gävle högskola som
driver en viss del av utbildningen. Även DSV,
Institutionen för Datavetenskap vid Stockholms
universitet, avd. för flexibelt lärande är med i
projektet.
Det kommer att bli utbildning för föräldrar och
pedagoger genom till att börja med ABF
Nordost som är en del av projektet ur ett
folkbildningsperspektiv. Vi startade i januari
2013 med utbildning av förskollärare till
cirkelledare som sedan under våren utbildar
föräldrar och kollegor. Slutet av referensprojektet är planerat till 21 maj 2013.

Larry Åberg, VD och Ann Gottfridsson, Verksamhetschef
Kunskapskryssaren AB

Österåkersföretaget Kunskapskryssaren
AB, är med och utvecklar en App för
Naturvetenskap och teknik
Kunskapskryssaren AB är ett företag i
Österåkers kommun som bland annat arbetar
med utbildning, företagsutveckling, miljö/hälsa,
driver tre förskolor och har också sökt om ett
skoltillstånd för skola F-3.
Ägaren till företaget har genom åren arbetat
mycket inom IKT, företagsutveckling, säkerhet,
miljö/hälsa etc och det driver Kunskapskryssaren att fortsätta arbeta inom dessa
områden genom att delvis koppla det till deras
egna verksamheter i olika projekt.
Målet med BUNT/Science Kid är att skapa
intresse för Naturvetenskap, Teknik och
Matematik, NTM, hos barn samt
kompetensutveckling inom NTM för
förskollärare/personal i förskolan samt i
samverkan med föräldrar.
Appen Science Kid får barn, pedagoger och
föräldrar att aktivt fånga lärprocessen kring
dessa ämnen och Appen kan också generera
kunskap om barns förståelse av olika
dimensioner inom naturvetenskap, teknik och
matematik.
Kunskapskryssaren är utvecklare av Appen
och har sett till att det finns förskolor och
förskollärare till referensprojektet och ABF
nordost är med som cirkelledarutbildare.
Det kommer också att bli en App för
Naturvetenskap och Teknik som de nu skall
påbörja utvecklingen med.
Projektet BUNT stöds av Stiftelsen
Företagsam, UR, Lärarförbundet, Skolverket

För ytterligare information kontakta
Larry Åberg, larry@kkryss.se
tel 070 714 62 62, eller
Ann Gottfridsson 073-359 01 40
ann@kkryss.se

Studio BildExpo byter
namn till JiMedia

Jimmy Fransson

JiMedia är verksamt i Stockholmsområdet
och har Åkersberga som bas.
Den som driver företaget heter Jimmy
Fransson och han startade verksamheten
2007, men då under namnet "BildExpo".
- Vi arbetar ihop med flertalet partners och
leverantörer för att kunna ge dig en
helhetslösning med kapacitet för såväl stort
som smått men ändå ha kvar en personlig
touch, säger Jimmy Fransson.
Våra kompetenser är fotografi, design,
journalistik, programmering, försäljning IT mm
säger Jimmy.
För ytterligare kontakt och information mejla
info@jimedia.se tel 0735-330 345

Syns du inte så finns du
inte!

Erja Mearns

Att marknadsföra sina tjänster eller
produkter är något alla företag behöver
göra. Känner du att du inte riktigt vet hur
man gör? Kom då och lyssna på Erja
Mearns som ger dig enkla grunder inom
marknadsföring.
Tid och plats: Onsdagen den 13 mars kl 18.3020.00 på Österåkers bibliotek. Fri entré.
Arrangör: Erja Mearns, Österåkers bibliotek

Pengar att söka
Entreprenörscheckar
Ska du starta ett nytt företag? Då kanske du
kan söka Entreprenörscheckar?
Mer information, se www.leaderuross.se

Ställ ut på Expo
Roslagen

Näringslivsenheten
ger dig gärna service


Vill du att vi besöker ditt företag?
Vill du ha besök av ett kommunalråd?



Är det något du vill att vi ska skriva
om? Ditt företag kanske? Vad gör ni?
Vad har ni på gång?



Har du näringslivsfrågor?



Är det något du tycker näringslivsrådet
ska ta upp?

Mejla naringsliv@osteraker.se eller ring.
Skärgårdskommunen Österåker har ett aktivt
näringsliv. Här startar fler nya företag än på
många andra ställen i landet.
Österåkers kommuns näringslivsenhet finns till
för dig företagare. God service är vår
ledstjärna. Vi hjälper dig gärna när du ska
- Starta eget
- Utveckla och expandera
- Skaffa nya lokaler
- Flytta ditt företag till kommunen
- Övrigt som du behöver vägledning kring
Vi arrangerar bransch- och företagsträffar och
när du behöver kontakter i kommunen eller
med myndigheter, är vi gärna din dörröppnare.
Vi träffar dig gärna för att diskutera just dina
företagsfrågor.
Kontakta oss på naringsliv@osteraker.se
Ska vi skriva om ditt företag i nästa
nyhetsbrev? Mejla eller ring.

Den 3-4 maj är det dags för Expo Roslagen i
Norrtälje
Den 3 maj är det dags för Roslagens egna
mässa att öppna portarna! Mässan bjuder på
över 100 utställande företag som tillsammans
erbjuder en härlig mix av erbjudande, nyheter,
möten och information om vad just vår region
kan erbjuda. Vill du kanske ställa ut eller veta
mera om mässan, se www.exporoslagen.se

Lotta Holmgren
Tf näringslivschef
Tel 08 540 813 88
Mobil 073‐625 21 88
lotta.holmgren@osteraker.se

