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Sammanträde med Näringslivsrådet 

 

Tid Fredagen den 25 november 2022, kl 09.00 -11.30. 

 

Plats CrossControl, Alfta 

 

Deltagare: Per-Olof Uppegård, Svenska Fönster, Fredrik Vilhelmson, 

CrossControl, Pär Olsson, CrossControl, Pär Lind, 

Handelsbanken, Johan Mittjas, LRF, Sara Rylander, Mtek, 

Mattias Andersson, Mtek, Mikael Jonsson, 

näringslivspolitiskt ansvarig, Marita Lindsmyr, 

kommunchef, Carina Ulfsdotter, kultur- och fritidschef, 

Lina Kronberg, näringslivsutvecklare. 

 

Anmält förhinder: Lina Lind, SNA Europe, Peter Ring, Företagarna, Joel 

Strandell, Edsbyporten, Alfta, Bengt Gunnarsson, 

Edsbyverken, Ulrica Iversen, Nefab, Margareta Forsblom, 

Edsbyns köpmannaförening,  Alfta 

centrumförening/vakans, Håkan Englund, KSO. 

 

1 Crosscontrol företagspresentation och rundvandring. 
 

2 Lägesbild med anledning av läget Ukraina. 
Kommunchef Marita Lindsmyr berättar om syftet varför en lägesbild från     

näringslivsrådet samlas in var 14:e dag.  Okej för oss att namnge företagen i 

lägesbilden som skickas till länsstyrelsen. 

 

3 A, Nytt från näringslivet  
Fredrik Wilhelmsson Pär Olsson, CrossControl: Samma läge som 

senaste 18 månaderna, problem att få fram material . Jakten på kompetens 

fortsätter. Hur syns vi? 

Per-Olov Uppegård, Svenska Fönster: Svenska Fönster och Traryd 

kommer att ha samma varumärke från april 2023 och heta Svenska Fönster. 

Går mot en lågkonjunktur, frågan är hur djup den blir. Försäljningen av 

nyproduktion av hus har gått ner 60 procent, färre renoverar, vilket såklart 

påverkar fönsterindustrin. Dyrare material nu, speciellt glas som tillverkas i 

Europa.  

Pär Lind, Handelsbanken: Många privatpersoner vill träffa banken för att 

prata räntor för bolån. Svalt intresse på företagssidan att göra 

nyinvesteringar.  

Johan Mittjas, LRF: Jordbrukarna får bra betalat av spannmål, kött och 

mjölk, men konstgödsel är dyrare och kraftfoder dubbelt så dyrt. Gröna 

näringarna väntas få stöd, med ingen vet när.   
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B, Nytt från kommunchef: Kostnadsökningar efter oron i omvärlden. Oklart 

om stadsbidrag täcker. Även kommunen har en utmaning med 

kompetensförsörjning.  

C,  Nytt från politiken. Villor på Nabban är sprunget ur en idé från 

Näringslivsrådet 2015 och nu är en detaljplan klar. Dock överklagad, men 

det är inget ovanligt. Höstens val visar att styret blir S+C som styr i 

minoritet med V. Nya politiker väljs in vid årsskiftet. 

D. Nytt från Näringslivskontoret: Uppstart av Redovisningsnätverk 

tillsammans med byråer i Ovanåker och Bollnäs kommuner. För personer 

som fullföljt starta eget-kursen och redo ta nästa steg ges chans att träffa en 

konsult gratis upp till två timmar. Kommunen ger kurser till föräldrar för att 

stärka föräldraskapet. Årets sista företagarfrukost i november blir 

Exportresan och Mtek. Onsdag 25 januari besöker vi Voxgym och får höra 

mer om Ung Företagsamhet. 

 

4 Nästa möte 
Fredag 17 februari kl 09.00-11.30. Den oöppnade förskolan i Alfta. 

 

5   Mötet avslutas. 


