Nyhetsbrev 2-2017
Företagarfrukost 26 april på Bergman Plast
Välkommen till på Bergman Plast i Bäling mellan 07.30 – 09.00 för årets andra företagarfrukost!
Vi får möjlighet att se tillverkning, höra om verksamheten och generationsskiftet. Kom och träffa
andra företagare. Du har förstås också möjlighet att lyfta fram dina önskemål och frågor!
Näringslivskontoret bjuder på morgonfika. Anmäl gärna ditt deltagande till Helena Havela på
Näringslivskontoret tel. 0652-360 15 eller e-post helena.havela@nordanstig.se

Vill du ta hand om en lärling? Nu är det på G!
Hälsinglands Utbildningsförbund söker företag i Nordanstig som är intresserade av att bli en viktig del
i en elevs yrkesutbildning. De undersöker nu intresse och förutsättningar för att starta en gymnasial
lärlingsutbildning - hantverksprogrammet. Nordanstig har nu möjlighet att till hösten få sitt första
nationella program på gymnasienivå! Att ta emot en lärling är en möjlighet för dig som företagare att
hjälpa en ungdom i starten till ett bra yrkesliv, men också att mot ersättning få tillgång till en extra
resurs i företaget. Hälsinglands utbildningsförbund kommer att informera om utbildningen vid nästa
företagarfrukost som arrangeras av Näringslivskontoret.

Jungfrukusten lockade i Allt för sjön-mässan
Det var många besökare som sökte sig till Jungfrukustens monter på Allt för sjön-mässan i Älvsjö
under tio dagar i början av mars. De drygt 1800 nyfikna som talade med Jungfrukustens
monterpersonal ville veta mer om farleder, gästhamnar och få tips om besöksmål och matställen. Vi
ser fram mot att de besöker oss till sommaren!

Pågående upphandlingar i Nordanstig och Gävleborg
Håll koll på upphandlingar via kommunens hemsida
http://www.nordanstig.se/Naringsliv/Upphandling---Inkop-Gavleborg.html
Just nu upphandlar Region Gävleborg:
Rekryteringstjänster åt kommuner och bolag i länet. Sista dag för anbud 2017-04-03.
Kuvert både med och utan tryck. Sista dag för anbud 2017-03-23.

Affärsutveckling för företagare startar den 3 april
Häng med på RUF (Regional Utbildning för Företagare) som är ett flexibelt utbildningsprogram
för att vidareutveckla företaget. Utbildningen är gratis och utgår från respektive företags eget
verksamhetsområde vision, mål och strategi. Fokus är ekonomi, marknad, ledarskap och
försäljning. Utbildningen hålls under kvällstid och består av sex block där varje block innehåller
teori och praktiska övningar i form av workshops. Målet är att göra en individuell affärs-,
aktivitets- och tillväxtplan med verktyg för att verkställa och dokumentera dessa.
Info och anmälan till Barbro Björklund, barbro.bjorklund@nordanstig.se 0652-360 16, 070-690 89 60
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Starta eget-kurs börjar den 22 mars
Känner du någon som funderar på att starta eget? Eller skulle du själv vilja fräscha upp dina
kunskaper?! Utbildningen är gratis och ger dig verktyg och kunskap för rollen som entreprenör eller
företagare och dessutom praktiskt arbete hur man startar ett företag. Utbildningen innehåller bl.a. pass
om affärsidé, marknadsföring, försäljning, kapitalbehov, ekonomi och skatter
Info och anmälan till Barbro Björklund, barbro.bjorklund@nordanstig.se 0652-360 16, 070-690 89 60

Näringslivsrådet
Minst fyra gånger per år träffas näringslivsrådet i Nordanstigs kommun som är ”ett organ för
överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företagen och Nordanstigs kommunkoncern”. Fem personer är näringslivsrepresentanter utsedda av företagarföreningen och de utgör
också remissinstans för frågor som rör näringslivet. De utses av företagarföreningen. Följande är
näringslivets representanter i rådet:
Per-Ola Wadin, Lindhs Bageri och ordförande i företagarföreningen, Fredrik Lenz, Plyfa AB, Börje
Lindblom, Lindbloms Pappersgross, Ulf Broman, Galtström Invest och Göran Ekblom, Harmångers
Plåt.
Nästa näringslivsråd är den 7 april. Ta kontakt med någon av näringslivsrepresentanterna eller någon
av oss på näringslivskontoret för att lyfta in dina synpunkter till rådet!

Näringslivsstrategin = Hållbar Tillväxtstrategi
Sedan i höstas finns en Hållbar Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun. Den är resultatet av de
synpunkter som kom fram vid företagsfrukostar, enskilda samtal med företagare, kommuntjänstemän
och politiker samt enkäter som genomfördes i början av 2016.
Strategin är också avstämd mot nationella och regionala utvecklingsplaner. Målbilden är att vi ska bli
fler invånare och att affärerna ska göras här. Alla vi som verkar och bor här kan hjälpa till. Därför
säger vi: Jag är Nordanstig!

På näringslivsenheten och i kommunhuset pågår arbetet som ska leda till att vi når våra mål.
Ta del av strategin du också och fundera på vad du som företagare och invånare kan göra för att dra
ditt strå till stacken, förutom det viktiga arbete du redan gör i din verksamhet!
Du hittar strategin här: http://www.nordanstig.se/Naringsliv/Tillvaxtstrategi.html
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