Juni år 2013
Hej och Glad sommar!
Äntligen känns det som det räcker med en pikétröja! Solen skiner och
väderprognosen ser hoppfull ut.
Näringslivskontoret startar nu ett nyhetsbrev. Tanken är brevet skall komma
ut fyra gånger per år. Innehållet kommer att vara påverkbart för dig som
företagare.
Denna vecka har en av historiens större fastighetsaffärer ägt rum i
Nordanstig. Bergsjöverken Fastighets AB har köpt samtliga Trimafastigheter. 12 000 kvm under tak på 35 000 kvm mark. Bakom
fastighetsbolaget finns Ulf Finnström och Mats Persson. Nu börjar en
spännande tid. Lokalerna skall fyllas med lämpliga hyresgäster. Ägarparet
har för närvarande en handfull intresserade. Vi får återkomma till denna
fråga.
Ett viktigt projekt är på gång. Skola - Arbetsliv skall närma sig varandra.
Genom ett nytt tänk när det gäller PRAO, skall förhoppningsvis samtliga
högstadieelever under läsåret 2013/2014 hitta sin PRAO, en dag i månaden
under 9 månader. Skall detta lyckas vill det till att företagen öppnar sina
dörrar till eleverna. Här har kommunorganisationen ett stort ansvar.
Kommunen är ju Nordanstigs största arbetsgivare. PRAO-perioden avslutas
med en mässa på Bergsjö skola den 17 maj 2014.
Jag ser framför mig fina presentationer av elever där kunskapen om våra
företag har vuxit sig starkare. Tanken är att detta skall vara en långsiktig
verksamhet och leda till både bättre kunskaper om våra företag och en ökad
motivation för våra höstadieelever.
Nordanstigs kommuns näringslivsråd är en samverkansform mellan
Nordanstigs kommun och kommunens företag.
Målet är att genom dialog skapa förutsättningar för ett starkare näringsliv.
Här skall informationsutbyte ske och företagarföreningens synpunkter
kommma fram. Nordanstigs Företagarförening är remissinstans i alla
näringspolitiska frågor. I rådet där företagarföreningen har
ordförandeposten, finns 5 företagsrepresentanter, 3 ledande politiker,
kommunchef, näringslivschef och näringslivssekreterare. Rådet har möten
4-6 gånger per år. Nästa möte är den 17 september 2013.
Rådets medlemmar:
Per-Ola Wadin, ordförande, Lindhs Bageri
Tomas Jonsson, HSP Gripen (Fredrik Lenz, Plyfa)
Margareta Fredholm, EkoNära Hälsingland
Göran Ekblom, Harmångers Plåt
Ulf Broman, Kustvägen Ekonomisk Förening
Monica Olsson, kommunalråd
Stig Eng, kommunalråd
Håkan Larsson politiker
Tommy Staaf, kommunchef
Anders Nordén, näringslivschef
Barbro Björklund, näringslivssekreterare

Till sist vill jag betona kommunens roll som möjliggörare. Idéer och
utveckling är både störst och bäst ute i det civila samhället. Kommunen
skall erbjuda god service och vara lyhörd för utvecklande initiativ.
Har du frågor och/eller funderingar? Hör av dig till näringslivskontoret.
Glad sommar!
Anders Nordén

Samverkan för att stärka besöksnäringen
Vi vill ta reda på hur besöksnäringen i Nordanstig vill samverka i framtiden
för att skapa ett underlag för en framtida besöksnäringstrategi. Det är ett
delprojekt inom Region Gävleborgs projekt "Nu kör vi" som kallas
"Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun" där Lena Strömstedt är
projektledare. lena kommer att åka runt till besöksnäringsaktörer i
Nordanstigs under våren och sommaren 2013.
Lenas arbete kan följas på bloggen Nordanstig mellan hav och berg,
Direkt till bloggen

Företagsstöd
Varje år får länsstyrelsen pengar av regeringen som skall
användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets
företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.
Stödens inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende
på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen gett länen. Vi
kan, som en del av insatserna för regional tillväxt ge bidrag till bland
annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och
utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt
stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandel
och bensinstationer. Källa: Länsstyrelsen Gävleborg.
Nordanstigs kommuns kontaktperson när det gäller olika former av
företagsstöd är: Ola Sjöström 010-2251281
Till länsstyrelsen Gävleborg

Förändrad startsida på www.inkopgavleborg.se
Nu förändrar Inköp Gävleborg startsidan på sin Webbplats. Förhoppningen är att
besökaren lättare ska hitta rätt i informationen.
-Vi vill underlätta för alla besökare genom att ha en "bättre dörr in", säger Cilla
Larsdotter, informatör på Inköp Gävleborg. Vi vill också att det ska hända mer på
sidan. Tidigare har startsidan varit ganska statisk. Nu har vi lagt till flera RSS-flöden
som uppdaters kontinuerligt med nya upphandlingar, planerade upphamdlingar och
nya avtal. Det är information som besökarna efterlyser.
Det går nu att anmäla intresse på en planerad upphandling och få meddelande per
epost där den planerade upphandlingen uppdateras med ny information. På
webbplatsen finns sedan tidigare att företagare och beställare kan prenumerera på
nyhetsbrev.
Till Inköp Gävleborg

Starta Eget Kurs för dej med anställning
I samarbete med Region Gävleborg genomför Nordanstigs kommun en starta eget kurs för
dej med en anställning. Kursen pågår under veckorna 37-41 på Bergsjögården i
Bergsjö. Sammanlagt nio kvällsträffar 18.00-20.30
Anmälan till barbro.bjorklund@nordanstig.se

www.nordanstig.se/naringsliv/startaforetag
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