Nyhetsbrev nr 1 2017
Företagarträffarna drar igång – Välkommen!
Den 3 mars, kl. 07.30 – 09.00 är du som företagsledare och entreprenör välkommen till
Bergsjögården och den första i raden av företagarträffar under 2017. Vid första träffen
informerar kommunledningen om vad som är på gång i kommunhuset. Du får förstås också en
möjlighet att lyfta upp dina frågor samt träffa andra företagare. Vi bjuder på kaffe och
smörgås. Anmäl gärna ditt deltagande till Helena Havela på Näringslivskontoret tel.
0652-360 15 eller e-post helena.havela@nordanstig.se
Det blir ytterligare tre frukostträffar med olika inriktning under våren. Näringslivskontoret
återkommer med tid, plats och teman.

Lediga företagslokaler i Objektvision
För dig som söker lediga företagslokaler i Nordanstig finns just nu 19 objekt presenterade på
den nationella sidan Objektvision som du når via www.nordanstig.se/naringsliv Ledig
industrimark finns i Gnarp, och snart är också Knoget i Harmånger tillgängligt. Dessutom
finns möjligheter till industrilokaler bl.a. Bergsjöverken, Tjärnvik och Strömsbruk.
Näringslivskontoret hjälper gärna till!

Ny resurs på Näringslivskontoret
Från 1 januari jobbar Ingeli Gagner på näringslivskontoret tillsammans med Barbro Björklund
och Helena Havela. Ingelis ansvarsområden är bl.a. näringslivsutveckling, genomförande av
Tillväxtstrategin och att ge stöd till företag, föreningar och kommunens egen organisation för
uppväxling av investerings- och utvecklingskapital. Barbro håller i nyföretagande,
landsbygdsutveckling, besöksnärings- och kultur/fritidsfrågor. Helena är administrativ resurs
till både näringslivskontoret och till Nordanstigs företagarförening.

Projektmedel till Nordanstigs Företagarförening
Under hösten tog kommunstyrelsen beslut om ett projektbidrag till Nordanstigs
Företagarförening för Integration och Hållbar Tillväxt. Projektet ska ge resurser för att
tillsammans med företag, föreningar och Nordanstigs kommun göra en hållbar satsning på
allmänt näringslivs- och tillväxtfrämjande åtgärder som leder till ett förbättrat
integrationsarbete, bättre innovationsklimat samt fler närproducerade produkter och tjänster.
Syftet är också att bidra till att Nordanstig blir ännu mer attraktiv att bo, verka och leva i. En
del av medlen kan också användas som medfinansiering i andra projekt.
Ta gärna kontakt med företagarföreningen för att få mer information.

Med vänlig hälsning
Näringslivskontoret

