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Heby har sedan länge inräknats i 
Uppsalas arbetsmarknadsregion och 
arbetspendlingen Heby-Uppsala är 
betydande. Länsbytet känns därför 
naturligt för länsråd Leif Byman på 
Länsstyrelsen Uppsala län:

– Det känns som om länsgränsen an-
passas till en praktisk vardag.

Med Heby i Uppsala län ökar befolkningen 
med fem procent, antalet naturreservat med 25 
procent och antalet nötkreatur med 30 procent. 
Men även om Heby kommuns gröna profi l med 
dess levande landskap och starka jordbruk är 
en tillgång för hela Uppsala län, ser Leif By-
man något som kanske är ännu viktigare:

– Heby kommun tillför en företagar- och 
entreprenörskultur i det annars så akademiskt 
färgade Uppsala, och industriellt präglade 
Norduppland. Småföretagartraditionen är 
stark och det fi nns en genuin företagssamhet 
som på ett värdefullt sätt inympas i länet.

God service
På Länsstyrelsen i Uppsala län anstränger 
man sig fortsättningsvis för att ge den service 
som de ska leverera enligt sitt uppdrag.

– Vi förmedlar bland annat det betydande 
EU-stöd som jordbrukarna är mottagare för. 
Framför allt är det alltså landsbygds- och 
miljöenheterna inom Länsstyrelsen som får 
utökade arbetsuppgifter i samband med Heby 
kommuns länsbyte.

– Det ser ut som om vi kompenseras hyfsat 
för den ökade arbetsbelastningen i 2007 års 
budget. Vi har även fått signaler om ytterli-
gare resurser senare under året. 

Nya ansvarsområden
Heby kommuns inträde i Uppsala län innebär 
också att Länsstyrelsen ökar dialogen även 
med Sala kommun som har ett nära samar-
bete med Heby kommun, bland annat inom 
räddningstjänsten.

Ett relativt nytt ansvarsområde för Länssty-
relsen Uppsala län är den delikata myggsitua-
tionen i norra Heby kommun.

– Vi ska ta oss an myggproblematiken och 
myggbekämpningen med respekt för de stora 
besvärligheter som boende i dessa delar av 
länet upplever. 
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www.c.lst.se Länsråd Leif Byman på Länsstyrelsen i Uppsala län välkomnar Heby kommun till Uppsala län.

Med Heby i länet ökar företagssamheten

Fakta:

Länsstyrelsen Uppsala län är ett service-
organ för alla som bor och arbetar i länet.
Hos oss arbetar människor med många 
olika yrken och kunskapsområden - ju-
rister, biologer, arkitekter, veterinärer, 
ekonomer och arkeologer med fl era. 
Länsstyrelsens arbete leds av landshöv-
dingen med länsrådet som dennes ställ-
företrädare. 

Vi arbetar bland annat inom områden som: 
• Trafi k och körkort
• Naturvård och miljöskydd
• Social omvårdnad
• Livsmedelskontroll, djurskydd och ve- 
   terinärfrågor
• Lantbruk
• Fiske
• Jämställdhet mellan kvinnor och män
• Kulturmiljö
• Regional utveckling
• Hållbar samhällsplanering och boende
• Civilt försvar, fredstida krishantering  
  och räddningstjänst
  Läs mer på: www.c.lst.se ”

ALMI Företagspartner har som mål 
att fl er innovativa idéer kommersiali-
seras, att fl er livskraftiga företag star-
tas och utvecklas samt att fl er företag 
ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.

I höst har ALMI Företagspartner i Uppsala 
län förberett Hebys länsbyte.

– Vi övertar de låneengagemang som 
ALMI Västerås tidigare ansvarat för. Samti-
digt har vi identifi erat nyckelpersoner inom 
näringsliv, bankväsende och kommunpoli-
tiken som vi vill träffa för att etablera sam-
verkande nätverk med för att kunna erbjuda 
så bra service som möjligt. Jag ser gärna ett 
större engagemang från ALMIs sida i Hebys 
näringsliv, säger Lars Engbrant, som är kon-
taktperson för Heby.

Lars har mångårig erfarenhet av fi nansie-
ring och företagsutveckling.

Heby kommuns näringslivsstruktur domine-
ras av små- och medelstora företag. 

– Helt vår målgrupp, enligt vd Håkan Dahl-
gren, vi kan gå in med ren fi nansiering till-
sammans med ägarna och bankerna och vi 
kan erbjuda affärsutveckling i form av exem-
pelvis utvecklingsprogram och mentorskap. 
Vårt uppdrag är bland annat att ta större ris-
ker och gå in tidigare i utvecklingsskede än 
vad bankerna kan göra.

ALMI Företagspartner ser sig som process-
ledare och brobyggare som i nära samverkan 
med, och som komplement till, marknadens 
aktörer lyfter utvecklingsfrågorna. 

– Vi ska nu bygga upp ett förtroende som 
vi sedan kan fortsätta att arbeta ifrån, säger 
Lars. ALMI Företagspartner vill öka sitt engage-

mang i Heby kommun. På bilden kontaktper-
son för Heby Lars Engbrant och vd Håkan 
Dahlgren.

Tel: 018-18 52 00
www.almi.se

Vi vill stärka insatserna i Heby
Fakta:
ALMI Företagspartner AB ägs av staten 
och är moderbolag i en koncern med 21 
dotterbolag som ägs till 51 procent av mo-
derbolaget. Övriga ägare är landstingen, 
regionala styrelseorgan och kommunala 
samverkansorgan. Antalet anställda är 
ca 450. ALMIs uppdrag är att kanalisera 
marknadskompletterande näringslivspo-
litiska insatser som främjar näringslivets 
tillväxt i Sverige.


