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Entreprenörsandan i Heby kommun 
är välkänd. Många små företag ger en 
lika stabil som rik näringslivsstruk-
tur. 

– Äntligen är vi i rätt län. Jag tror 
många i Uppsala län kommer att upp-
skatta våra företagares utbud och 
tjänster, säger Anneli Johansson, kas-
sör i Företagarna i Heby kommun.  

Det är ingen slump att Heby har Uppsala läns 
lägsta arbetslöshet. Hantverks- och entrepre-
nörstraditionen är stor och för många i Heby 
kommun är steget att starta egen verksamhet 
aldrig främmande.

– Vi står inför en vinn-vinn-situation. Jag 
vill uppmana såväl småföretagare i Heby 
kommun som marknaden i Uppsala län att ta 
vara på den här chansen att knyta till sig nya 
affärspartners, till nytta för alla. Det fi nns 
många duktiga och seriösa företagare i Heby 
kommun som nu förstärker sin marknadsfö-
ring och verksamhet österut, menar Andreas 
Larsson, ordförande i Företagarna i Heby 
kommun.
Anneli Johansson fyller i:

– Det är bara att se åt vilket håll arbets-
pendlingen sker. Vi har redan det mesta av 
det vardagliga utbytet med företag och kom-
muner i Uppsala län, då vi bland annat sedan 
länge tillhör Uppland. Det känns därför som 
om ordningen är återställd nu. Vi är närmare 
Uppsala än vad många kanske tror.  

Kranskommun till Uppsala
Även om länsgränsen inte varit en mur tidi-
gare, skall dess mentala betydelse inte under-
skattas. Inom samma länsgräns synliggörs 
Heby på ett annat sätt än tidigare tror Anneli 
och Andreas.

– Det kommer att vara naturligt att i framti-
den se Heby som en viktig kranskommun till 
Uppsala på samma sätt som exempelvis Mär-
sta och Åkersberga ingår i Stockholmsregio-
nen. Vi är en jätteresurs för Uppsala län och 
vi tror stenhårt på Heby. Se bara vilken baby-
boom som uppstått i kommunen – ett tecken 
på framtidstro så gott som något.

Aktiv roll i Samhällsutvecklingen
Företagarna i Heby kommun jobbar för att på 

det lokala planet förbättra företagarnas situa-
tion. Bland annat erbjuder man medlemmarna 
kurser och kvalifi cerade föreläsningar.

– Vi försöker ta upp det våra medlemmar 
efterfrågar, sedan är den nätverksbyggande 
verksamheten med trivsam social gemenskap 
nog så viktig. Vi anordnar en ”fi rmafest” var-
je år som är uppskattad. Vi kommer alla från 
olika håll i kommunen, det som förenar oss är 
företagarrollen. Det är också viljan att göra 
ömsesidigt goda affärer som bygger broar. 
Att träffa andra företagare kan ofta leda till 
direkt affärsnytta, säger Anneli.

De senaste åren har Företagarna haft utbild-
ningar i entreprenadjuridik, e-körkort, brand-
säkerhet, företagsekonomi, friskvård med 
mera. Inför valet i höstas ordnade organisa-

Heby företagare 
 – en resurs för Uppsala län

Stark framtidstro. Andreas och Anneli, ordförande och kassör i Företagarna i Heby kommun, tror på stora möjligheter för de lokala företagen 
att stärka sin närvaro i Uppsala län efter länsbytet.

tionen också en paneldebatt med kommunpo-
litikerna med fokus på näringslivspolitik.

Bra dialog med kommunen   
Företagarna i Heby kommun tycker att dialo-
gen med den kommunala förvaltningen och 
myndigheter inom Heby kommun är god.
Andreas Larsson:

– Vi har en kontinuerlig och bra dialog med 
kommunchef Mattias Åsander där vi utby-
ter ömsesidig rapportering under informella 
former vid regelbundna inbokade möten. Jag 
känner att det är högt till tak i diskussionen 
och ett givande och tagande. Det känns bra 
att kommunchefen i grunden har samma syn 
som vi själva – att skapa ett gott företagskli-
mat i Heby. 

Hårt arbete lönar sig
Även kontakten med arbetsförmedlingen i 
Heby är väl upparbetad.

– Den fungerar väl, vi har också ett bra 
samarbete med LRF där vi ibland driver frå-
gor tillsammans, säger Anneli som också är 
Företagarnas adjungerade representant i Ar-
betsmarknadsnämnden, ju fl er kreativa och 
viljestarka krafter som engagerar sig för att 
stärka företagarnas situation desto bättre blir 
företagsklimatet.

Att sitta i Företagarnas lokala styrelse krä-
ver sitt arbete.

– Man sitter ofta på kväller och helger med 
styrelsearbetet, men det är oerhört roligt och 
värt mödan. Jag har lärt mig otroligt mycket 
under de här åren, säger Andreas.

Fakta:

Företagarna är en rikstäckande organi-
sation med lokala och regionala nätverk 
i Sveriges samtliga kommuner och län. 
Företagarna arbetar för att skapa bättre 
förutsättningar för att starta, driva, ut-
veckla och äga företag i Sverige. Detta 
gör man genom aktivt nätverksbyggande, 
opinionsbildning för att skapa bättre vill-
kor för företagare samt erbjuder tjänster 
för att underlätta för medlemmarna i sitt 
företagande.

Ordförande i Företagarna är Jan Car-
lzon. 

Organisationen har i siffror 21 regio-
ner och över 300 lokala föreningar med 
fl er än 3 000 förtroendevalda medlem-
mar. Till organisationen är även anslutet 
21 branschförbund. Sammanlagt före-
träder Företagarna ca 80 000 företagare. 
Medlemsavgiften beräknas på antalet 
anställda varje företagare har.
Företagarna i Heby kom-
mun har drygt 140 medlemmar.
Är man intresserad av att bli medlem kan 
man kontakta ordförande Andreas Lars-
son (tel. 070-53 59 992).
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