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Det är allvar nu
December månad är vanligtvis en månad som, för många av oss, innebär mycket
glädje. Vi får äntligen smycka vår omgivning med ljus och många går in i en period
som präglas av pyssel, pynt, bakning och julklappsbestyr. Julen är alltid tudelad,
och i år mer än vanligt.
Många företag har det väldigt tufft nu under rådande pandemi. Särskilt påtagligt är det just nu
för handel, restauranger och hotell. Det är minst sagt utmanande att bedriva verksamhet när
de allmänna råden säger att vi ska undvika inomhusmiljöer som butiker och restauranger så
gott det går. Jag möter många som har slitit hårt ända sedan pandemin gjorde sitt intåg i
våras och som nu känner en stor hopplöshet när andra vågen är här.
Just nu påverkas vårt samhälle hårt av pandemin och det är viktigt att vi alla håller avstånd
och tar ansvar. Det är extra viktigt att vi tillsammans hjälps åt att stödja våra lokala företagare
genom att handla lokalt. Om vi vill att verksamheterna ska finnas kvar efter pandemin, så
måste vi stödja dem under pandemin också.
En utebliven högsäsong
Den här tiden på året är ju högsäsong för väldigt många. Black Week och julhandeln i
december månad ska dra in pengar för att klara av hela året. Och dilemmat för många
handlare är ju att inköpen har skett för länge sedan och osäkerheten för hur pandemin skulle
slå under den här hösten och vintern har gjort det både riskabelt och hopplöst svårt att
planera sina inköp. Nu riskerar man att stå med osålda varor och små dagskassor.
För restaurangerna och hotellen innebär uteblivna gäster och avbokade julbord både ett hål i
kassan, utebliven förtjänst på det man tjänar mest pengar på och en stor utmaning att hålla
öppet ändå. Färre aktiviteter, evenemang och samlingar påverkar så klart också
bokningsläget på våra hotell, utöver en längre tuff period som präglats av att många jobbar
hemifrån och därmed inte heller reser runt på samma sätt.
Det finns stöd att få
Att många är stressade märks tydligt i de möten och samtal som jag har med många
företagare. Många kämpar för sin överlevnad och för att hålla ut. En del är uppgivna och
andra arga. De flesta är oroliga. Vill gärna påminna om möjligheten att vända dig till någon av
våra jourhavande företagslotsar som förutsättningslöst kan hjälpa dig med att se över vilka
alternativ som du har.
Mitt i allvaret så ser vi ändå exempel på kreativitet, innovationsförmåga och entreprenörsglöd
som är häpnadsväckande. Det finns flera exempel på restauranger och handlare som med
hjälp av digitalisering utvecklar webshoppar, appar och erbjuder kunderna att handla via
facetime och liknande. Listan kan göras lång på de anpassningar och nya möjligheter som
utvecklas. Heja er!
Vi får inte heller glömma bort att glädjas över att många företag ändå ”tuffar på” och en del
går till och med bra. Det är viktigt för oss alla.
Vi hittar nya sätt
Jag hoppas att vi alla kan göra som så många andra tvingas till att göra under den här
mycket speciella tiden – tänka om och tänka nytt. Kan jag beställa min julmat på en lokal
restaurang? När julen inte blir som vanligt ändå – ska vi inte köpa färdig middag i stället?
Kanske kan du ge en anhörig en middagsupplevelse genom att leverera hem en matpåse till
någon som sitter hemma? Och får du gäster trots allt? Låt dem då ta in på hotell för att
undvika trängsel i era hem och umgås på nya sätt i stället.
I år har alla kommunanställda fått ett presentkort på Handel Oskarshamn i julklapp. På stan i
helgen mötte jag flera som nyttjade tillfället att handla för det. Jag vet att det är flera företag
som gör likadant. Låt oss vara kreativa och hjälpas åt att ta oss igenom det här tillsammans.
Låt den här julen handla om att ge till dem som behöver det mest.
Ta hand om varandra!

Johanna Wihl, näringslivschef

Kostnadsfri hemleverans
– ända fram till jul
Sedan den 16 november har alla inom Oskarshamns kommun erbjudits fria hemleveranser
av varor från butiker. Detta är en av insatserna som vi gör för att stötta den lokala handeln.
Erbjudandet har gjort succé och nu förlängs erbjudandet till och med 23 december, för att ge
alla invånare möjligheten att handla julklapparna lokalt helt utan trängsel.
Insatserna för att stötta den lokala handeln, där hemleveransen är en del, har vi gett i
uppdrag till Attraktiva Oskarshamn att hålla ihop. Hemleveranserna genomförs i samarbete
med Oskarshamns Taxi som levererar till alla hushåll inom Oskarshamns kommun alla dagar i
veckan.
– Handlarna gör ett fantastiskt jobb och det är roligt att höra hur de hjälper sina kunder att
handla julklappar på distans och får leverans tryggt hem till dörren. Det är klart att det känns
bra när vi kan hjälpa till i dessa tuffa tider, säger Johanna Wihl, näringslivschef.

Klicka här eller på bilden ovan för att titta på filmen
– Vilket bra initiativ! Enkelt, smidigt och leverans ända fram till dörren. Jag kan varmt
rekommendera detta sätt att handla på och det är viktigare än någonsin att vi handlar lokalt
nu. Självklart handlar jag alla julklappar lokalt, säger Jenny Rees som har använt sig av
hemleveransen.

Du kan få hjälp att handla tryggt
Just nu påverkas vårt samhälle hårt av pandemin och det är viktigt att vi alla håller
avstånd och tar ansvar. Det är extra viktigt att vi tillsammans hjälps åt att stödja våra
lokala företagare genom att handla lokalt. Om vi vill att verksamheterna ska finnas
kvar efter pandemin, så måste vi stödja dem under pandemin också.

Anpassningar i verksamheter
Enligt just nu rådande allmänna råd som gäller för Kalmar län, så ska inomhusmiljöer som
butiker och restauranger undvikas så gott det går. Därför har många verksamheter gjort
anpassningar så att du kan handla säkert på annat sätt. Läs mer om respektive butiks
anpassningar och hur du beställer varor för hemleverans på oskarshamn.com/corona.
Kunden gör sin beställning och betalning till butiken via telefon eller annan lösning som
butiken erbjuder. Efter det bokar butiken transport och utkörning sker hem till kunden.
Transport erbjuds ej för apoteksvaror, Systembolaget, restauranger, livsmedel och
kapitalvaror.

Driver du butik och vill veta mer?

Här kan du läsa mer om hur du som driver butik kan gå till väga för att underlätta för
kunderna att handla lokalt oskarshamn.com/foretag
Oskarshamns kommun har gett Attraktiva Oskarshamn i uppdrag att utföra olika insatser för
att stödja den lokala handeln. Här hittar du som är företagare information om dessa insatser
och tips på hur du kan stärka er verksamhet. Sidan uppdateras med ny information löpande,
så besök oss gärna med jämna mellanrum för senaste nytt.

Vintertorget
Mellan den 6 december och 6 januari skapar vi tillsammans härlig julstämning i
Oskarshamn. Då omvandlas Lilla torget till ett Vintertorg för hela familjen. I år blir
Vintertorget ett aktivitetstorg för stor och liten.
Varje dag under perioden 6 december – 6 januari är Vintertorget öppet och erbjuder
möjligheter till både bus och lek. På Lilla torget kommer du hitta Tomtens stuga, luffarschack
med tomtar och snögubbar, tomtelimbo, bordscurling, memoryspel och prickkastningstavla.
Till Vintertorget

Med gemensamma krafter för en
bättre infrastruktur
Arbetet med att göra inspel kring den inriktningsplanering som Trafikverket lagt fram pågår för
fullt. Det handlar bland annat om persontransporter till och från vår arbetsmarknad,
förbättrade transporttider för gods och en höjd säkerhet. Vi behöver nu din hjälp med att få

fram ett gemensamt yttrande som vi kan stå bakom tillsammans.
Välkommen att delta på vårt digitala möte där vi vill ha dialog, men också få presentera ett
utkast till ett yttrande. Deltar gör:
•
•
•

Henrik Andersson, utvecklingschef Oskarshamns kommun, med ansvar för
infrastrukturfrågor på kommunen
Peter Wretlund, regionråd (S) Kalmar län och ordförande i kollektivtrafiknämnden/ledamot
Regionala utvecklingsnämnden
Peter Sieurin, samhällsplanerare Trafikverket

Vi hoppas att du ser det här som en möjlighet att få din röst hörd och att du har möjlighet att
delta!
Datum och tid: Fredag 11 december klockan 08.0009.30
Digitalt – du får länk efter att du anmält dig!
Anmälan: mejla din anmälan till johanna.wihl@oskarshamn.se
Välkommen!

Omställning för kärnkraftens
underleverantörer avslutat
Över 120 företag har deltagit i en eller flera aktiviteter som projektet Omställning för
kärnkraftens underleverantörer har arrangerat under projektperioden 20172020, i
syfte att stärka konkurrenskraften i Oskarshamnområdets näringsliv.
2020 var ett extra intensivt år för projektet då flera lite större aktiviteter arrangerades
parallellt med att coronapandemin kom. Några exempel på 2020 års arrangemang:
•
•
•
•

Framtidsprogrammet ”Öka din innovationsförmåga och framtidssäkra ditt företag”,
mars–september.
Mitt i näringslivet Kalmar län, 10 direktsända näringslivsluncher under april –
september.
Företagsindividuell ledarskapscoaching, augusti – september.Workshopen
Bli Digital, september.

Här kan du läsa mer om vad projektet har arrangerat. Nu hoppas vi på att alla seminarier,
workshops och coachingserbjudanden har varit till nytta så att näringslivet i
Oskarshamnsområdet står ännu starkare inför framtidens utmaningar.
Tack för den här tiden och lycka till hälsar projektledaren AnnaKarin Swärd.

Köp Handel Oskarshamns
presentkort online
Nu kan du beställa presentkort till Handel Oskarshamn i Handel Oskarshamns webbshop.
Betala snabbt och smidigt vid köpet och få kortet med posten. Enkelt och helt utan trängsel.
I Handel Oskarshamn finns cirka 60 st medlemsbutiker som står redo att ge dig den bästa
servicen för att du ska få dina önskemål uppfyllda. Bland medlemmarna finns butiker,
restauranger, caféer och salonger. Du hittar alltid en medlem som kan hjälpa dig. Du hittar
listan på alla medlemsbutiker här.

Råd och stöd vid bekräftade fall
Region Kalmar län har tagit fram en vägledning för dig som är arbetsgivare, privat företagare
eller ansvarig för en verksamhet. Vägledningen, När smittan kommer, är tänkt att fungera
som ett stöd vid bekräftade fall på arbetsplatsen eller i verksamheten och kan även användas
vid förberedelser för ett eventuellt utbrott på arbetsplatsen/i verksamheten. Vägledningen
beskriver också smittskyddsläkarens ansvar och hur en smittspårning går till.
Till regionens webb

Aktuella upphandlingar
Missa inte en god affär. Alla våra aktuella upphandlingar hittar du här. Där kan du också ta
del av upphandlingar för Hultsfreds, Högsbys, Mönsterås, Vimmerbys och Västerviks
kommuner.

Webbsida: oskarshamn.se
Servicecenter: 0491 – 880 00
Mejl: kommunen@oskarshamn.se
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