Nyhetsbrev nr 4 2017
Välkommen att förbättra Nordanstigs företagsklimat!
I samarbete med Nordanstigs företagarförening och Svenskt Näringsliv bjuder Nordanstigs
kommun in till dialog om hur företagsklimatet kan bli bättre i vår kommun. Dialogmötet är en
del i genomförandet av Hållbar tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun.
När: Torsdag 5 oktober klockan 13.00–18.00
Var: Kulturhuset Bergsjögården
Mer information om program, deltagare och var du ska anmäla dig hittar du på sista sidan. Vi
vill ha din anmälan senast 2 oktober för att beräkna fika och tilltugg.

270 nomineringar till Nordanstigsgalan
Den 7 oktober blir en magisk kväll i Gnarpsviljan. Då hyllar vi Årets företagare och ytterligare
sju Nordanstigsstjärnor. 270 nomineringar har kommit in till de olika kategorierna. Vi är glada
för detta engagemang och ser fram mot att lyfta fram de goda krafter som i vardagen bidrar till
ett bättre Nordanstig! Det blir en oförglömlig kväll som ingen ska missa.

Pågående upphandlingar





Uppförande av ett kallförråd på 100m2 på Homons Återvinningscentral 7038.
Förrådet byggs i anslutning till befintligt skärmtak. Sista anbudsdag 2017-09-18.
Arbetskläder (kost, städ, omvårdnad) 6825. Sista anbudsdag 2017-09-18.
Arbetsskor och Profilkläder 6828. Sista anbudsdag 2017-09-18.
Hämtning av RT- & Grotflis Nordanstigs kommun 7037. Sista anbudsdag 2017-09-18.

Nordanstig växlar upp resurserna och företagen blir fler
100 företagare deltog i frukostträffar under våren 2016 för att ge input till en Hållbar
Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun. Det har nu gått ett år sedan den antogs av KF.
Mycket förenklat går den ut på att alla kan bidra på olika sätt till målen om fler invånare och
företag.
En av åtgärderna är att bygga hållbara bostäder i attraktiva områden. I Sörfjärden satsar privata
aktörer och försäljningen av tomter pågår för fullt. Den nya restaurangen på Klasudden bidrar
till att höja områdets attraktionskraft ytterligare. Inom en månad startar försäljningen av
kommunens tomter i Morängsviken. Här är infrastrukturen redan klar med vägar och
belysning.

En smart åtgärd i strategin är att växla upp de ekonomiska resurserna genom investeringseller projektstöd. Ett 70-tal organisationer har det senaste året fått support på olika sätt från
Näringslivskontoret till extern finansiering eller för att komma igång med sitt företag.
Detta är en ögonblicksbild från augusti som visar hur kommunens finansiering i kr i några
olika projekt gör projekten möjliga att genomföra. Bakom den orangea färgen finns företags
och föreningars pengar samt Landsbygdsprogrammet och Regionala tillväxtmedel.
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Bakom diagrammen döljer sig följande projekt:








Samarbete för gränsutmärkning i Nordanstig
Parkering Sörfjärden
Husbilsparkering Stocka
Infrastruktur Morängsviken
Servicehus Mellanfjärden
Filmprojekt för unga
Förstudie Hassela






Konstgräsplan Bergsjö IF
Pedagogisk lekplats Bergsjö skola
Renovering av fönster Ersk-Mats
Tältduk till Gällsta IK

Sedan Hållbar Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun antogs har 20 personer gått starta
eget-kurser och 77 nya företag nyregistrerats. 22 av dem är aktiebolag. Föreningsrådet, som är
en support för föreningslivet, har också varit och är en stödjande resurs.
Nu ger vi järnet för att tillsammans förbättra företagsklimatet och lyfta fram några av
alla de goda krafter som i vardagen bidrar till ett bättre Nordanstig!

Glad höst!
önskar
Näringslivskontoret

