December år 2013
Hej alla företagare i Nordanstig!
Nu är det snart Jul igen! Tiden går snabbt och förhoppningsvis har vi hunnit med det
viktigaste i våra olika uppdrag. Vi på Näringslivskontoret vill Tacka för det gångna
året och ser fram emot nya tag 2014.
Under 2013 har 37 nya företag registrerats i vår kommun. 25 personer har genomgått
Starta eget utbildning i vår regi och mycket annat har hänt. Jag vill dock särskilt
framhålla 3 händelser:
l

l

l

Näringslivskontoret har fått ytterligare arbetsuppgifter. Förutom
näringslivsfrågor och turism skall vi nu också rodda föreningsliv och
kulturfrågor inklusive KS utvecklingsmedel och föreningsbidrag. Vi är
dessutom inkörsporten för civila samhället.
Efter hårt arbete har vi nu finansiering och godkänd projektplan för projektet
Upplev Nordanstig med underrubriken "nu gör vi" under 2014-2015. Mer om
detta kan du läsa längre ner i detta Nyhetsbrev.
Företagsbyn i Bjåsta börjar ta form inom ramen för Bergsjö Fastigheter AB.
Ytterligare skjuts i utvecklingen kommer att ske inom ramen för ett
marknadsföringsprojekt.

GOD JUL och Gott Nytt År önskar Anders och Barbro

LIST Lokala Innovationer Skapar Tillväxt
LIST Gävleborg är en ideell opolitisk innovatörsförening som hjälper och stöttar
uppfinnare, innovatörer och entreprenörer med sitt breda nätverk för att nå marknad.
LIST finansieras genom Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen samt medlemsavgifter.
De har idag ett nära samarbete med region Gävleborg, ALMI, Movexum samt
Högskolan i Gävle.
Idag är det endast 3 av 100 goda idéer som når en framgångsrik marknad. Anledningen
till varför så många idéer inte når ända fram är ofta att uppfinnaren inte orkar längre.
För att råda bot på detta har LIST Gävleborg skapat en tjänst som heter Handelshuset.
När en uppfinnare inte orkar längre så kan han eller hon lägga upp sin uppfinning på
en hemsida där uppfinnare marknadsför sin uppfinning för företagare och
entreprenörer. Tanken är att företag som kanske vill bredda sin verksamhet, få in fler
produkter i sitt sortiment, har ledig kapacitet med mera, ska kunna gå in på sidan och
"köpa" uppfinningar. Företagen kan på så vis bredda sitt sortiment utan att behöva
lägga stora summor på produktutveckling.
Här nedan finns en länk till Handelshuset.
Handelshuset

Projekt Upplev Nordanstig "nu gör vi"
Under kommande två åren får besöksnäringen i Nordanstig större resurser med
focus på försäljning och marknadsföring. Projektet ska arbeta med att synliggöra
Nordanstigs turistiska utbud och reseanledningar. Detta med utgångspunkt från
det befintliga urvalet inom områdena natur, historia och kulturupplevelser. Projektet
drivs av Nordanstigs kommun/näringslivskontoret i nära samarbete med
Nordanstigs Turism.
Målet med projektet är att öka lönsamheten för befintliga företag, möjliggöra för fler
arbetstillfällen och nya verksamheter, öka samverkan mellan aktörer och synliggöra
utbud. Projektet finansieras av region Gävleborg och Nordanstigs
kommun.Projektledare är Lena Strömstedt som senast arbetat som sälj- och
marknadschef på Hassela Ski Resort och projektmedarbetare är Camilla Eriksson
Uddén som de senaste åren varit anställd på turistbyrån i Jättendal.
Bloggen Nordanstig mellan hav och berg

Inbjudan till företagardag i Alfta 16 januari 2014.
ACAB Pars i Alfta, Bra Före projektet och Högskolan i Gävle inbjuder till en företagardag
på plats hos Hälsingeföretaget ACAB. Dagen vänder sig till små och medelstora företag i
regionen. ACAB kommer att berätta om sina erfarenheter, möjligheter och hinder i det
praktiska vardagliga arbetet, hur de förhåller sig till LEAN och varför de fortsätter med
införandet av LEAN.
Inbjudan och program till 16 januari sist i det här brevet


Information från ALMI företagspartner
ALMI kommer att flytta sitt nuvarande Hudiksvallskontor till nya lokaler från och med
mitten av december. Den nya adressen är Sjötullsgatan 6 (granne med Sverige
Bygger). Per Roswall är ny medarbetare på ALMI från januari 2014. Han kommer att
ingå i teamet med övriga konsulter inom lönsamhetsstyrning. Pers
verksamhetsområde kommer att bli Hälsingland med placeringsort Hudiksvall.
Per kan du nå på 026-66 36 63 per.roswall@almi.se
I bifogad länk finner du ett erbjudande gällande lönsamhetsstyrning
Lönsamhetsstyrning-erbjudande

Ansvarig utgivare för Nyhetsbrevet är Anders Nordén, näringslivschef.
Lämna gärna synpunkter och tips till Barbro Björklund, näringslivssekreterare barbro.bjorklund@nordanstig.se.
Avsändare Nordanstigs kommun, Box 56, 820 70 Bergsjö, Telefon växeln 0652-360 00 www.nordanstig.se

Inbjudan till företagardag– med fokus på hur man
lyckas med fortsättning av en Lean resa.
Välkommen till en företagardag i Gävleborg.
Om forskning och berättelser från ett företag om sitt påbörjade
och fortsätta införande av Lean. En dag för små och medelstora
företag i regionen.
ACAB Pars i Alfta-BraFöre Projektet- Högskolan i Gävle/CLIP inbjuder till en
företagardag på plats hos Hälsingeföretaget ACAB i Alfta. Dagen vänder sig till små och
medelstora företag i regionen (SME). ACAB kommer att berätta om sina erfarenheter,
möjligheter och hinder i det praktiska vardagliga arbetet, hur de förhåller sig till Lean
och varför de fortsätter med införandet av Lean.
Syftet med denna dag är att sprida kunskap och inspiration till företag i Gävleborg inom
kompetensområdet Lean genom verklig och konkret redovisning från ACAB som under
20 månader arbetat med införandet.
Dessutom presenterar Högskolan i Gävle/CLIP, Produktionslyftet och BraFöre resultat
från forskning och olika stöd som finns att få i en påbörjad process inom området.
Forskare kommer att berätta de senaste rönen kring arbetet med införandet av Lean
filosofin och de olika perspektiv som påverkar det vardagliga arbetet på ett företag,
Mycket av det vardagliga arbetet handlar om sunt förnuft. De största utmaningarna ligger i förändringar hos individerna i företaget, allt från de operativa ”på-golvet”
till ledningen.
Företagardagen är kostnadsfri för dig som deltar. Lunch och fika ingår.
Begränsat antal platser.
Anmälan senast 2013-12-20
Anmälan är bindande. Om förhinder uppstår debiteras anmäld deltagare med 350 kr.
Anmälan. Mail till gunilla.svensson@regiongavleborg.se
Plats.
Hos företaget ACAB i Alfta, Norra Ösavägen 10, 822 40 Alfta.
Tid.
Den 16 Januari 2014. Kl. 09.15-16.00

Dagen Upplägg:
09:15-09:45 Fika och registrering
09:45-12:00 Lean resan och rundvandring
hos ACAB med frågestund.
Platschef ACAB Tommy Wallin.
12:00-13:00 Lunch på Alfta Gästis
13:00-14:30 Forskning och Akademi.
CLIP Bengt Halling.
14:30-15:30 Fika och diskussion
15:30-16:00 Avslutande sammanfattning och
information. CLIP/BraFöre Gunnar Herdin,
Matz Lenner,Gunilla Svensson.

Kontakt: gunnar.herdin@hig.se 076 020 76 00. gunilla@regiongavleborg.se 072 578 75 31

