
Upplands Väsby 2020-06-12 

Till alla företag i Upplands Väsby kommun

Det finns ett uttryck -  man kan inte göra allt, men alla kan göra något. 
Med dessa ord vill jag som näringslivschef i kommunen informera dig om en insats kommunen  
gör för våra medarbetare men också för dig som lokal företagare i Upplands Väsby.

Presentkort som en symbolisk gest och uttryck för tacksamhet  

Som ett tecken på uppskattning över våra medarbetares arbete under en ansträngande vår, samt en uppmaning att  
handla lokalt för att stötta det lokala näringslivet, kommer alla kommunanställda få en sommarpresent i form  
av ett presentkort. 

Presentkortet är att betrakta som kontant betalningsmedel inom Upplands Väsby kommun med ett värde  
på 300 kronor, som du löser in hos oss på kommunen.  

Naturligtvis är det frivilligt för dig som företagare att ta emot presentkortet som betalningsmedel. Min förhoppning  
är att du vill använda dig av ersättningsformen och ser vår intention och vilja att stötta företagen i Upplands Väsby. 
Här följer instruktioner vad som gäller vid mottagandet av presentkortet. Utförligare information finns på  
kommunens webbplats: upplandsvasby.se/presentkort 
  
När presentkortet används 

• Presentkortet är giltigt som betalmedel till och med den 31 oktober 2020
• Presentkortet får inte användas för inköp av spel/lotteri, alkohol eller tobak
• Presentkortet gäller vid ett köptillfälle. Kunden får inte pengar tillbaka om beloppet inte nyttjas till fullo och  

kan heller inte byta checken mot kontanter
• Presentkortet ska dateras och skrivas under av medarbetare och näringsidkare vid betalning
• Presentkortet är personligt och kan inte överlåtas till tredje part 
• Varje värdebevis har en unik sifferkombination med åtta siffror och med innehavarens namn 

 
Så sker utbetalningen 

• Redovisning sker digitalt via en e-tjänst. Den når du via: upplandsvasby.se/presentkort 
• Du loggar in med bank-id
• Presentkortet är giltigt till och med den 31 oktober 
• Sista dag för redovisning av inlösta presentkort är den 30 november 2020 

Med hopp om att initiativet kan bidra till ett litet stöd i en för många företagares utmanande tid. 

Tack på förhand för din medverkan! Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning 

Per-Ola Lindahl, näringslivschef 
Upplands Väsby kommun 
per-ola.lindahl@upplandsvasby.se
Telefon kontorstid, 08-590  970 35
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