
 

 

Näringslivskontorets 

Nyhetsbrev nr 5 2020  
 

Näringsliv Nordanstig på Facebook 

Du vet väl om att näringslivskontoret numera finns på Facebook? Här kan du ta del av aktuell 

information och annat matnyttigt som rör näringslivet i vår kommun. Sidan ger även möjlighet att 

synliggöra och lyfta er företagare och verksamheter, bland annat genom korta intervjuer. Här vill vi 

även nå ut med Näringslivskontorets tjänster. Vi är till för er, ”till er tjänst” helt enkelt! 

Klicka på länken nedan, Gilla, följ och dela sidan så hjälper du till att sprida näringslivskontorets 

budskap!  

 

Näringsliv Nordanstig Facebook 

 

 
 

Nu startar REKO-Ring Nordanstig! 

Äntligen en möjlighet att handla och sälja lokal- och närproducerade livsmedel som grönt, kött och 

annat från naturens skafferi. Första leveranstillfälle är den 18 juni.  

 

Sök rätt på REKO-Ring Nordanstig på Facebook. Här finns all information och här kan du beställa 

produkter från olika leverantörer eller lägga in det du själv vill sälja.  

 

Kurbits – Omställning för företag inom besöksnäringen 

I krissituationer kan man behöva hjälp att tillsammans med andra lyfta blicken, ställa om och se nya 

möjligheter. 

 

I Kurbits Omställning läggs fokus på direkt affärsnytta med välbeprövade metoder och verktyg, 

anpassade för besöksnäringen. Grupperna på 8–10 företag skapar också nätverk för fortsatt smarta 

affärer. 

 

Kursen är kostnadsfri och ger dig verktyg för att snabbt ställa om din verksamhet och dina erbjudanden 

och för att nå långsiktig lönsamhet. 

 

Anmäl snarast ditt intresse för att delta till Barbro Björklund, telefon 070-690 89 60, eller mejla till 

barbro.bjorklund@nordanstig.se 

              forts. 

  

https://www.facebook.com/N%C3%A4ringsliv-Nordanstig-103115984671403/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBQRRfVCkn_QM7ogqi4aAXUvjzabIxKiIfuRxwQ9qroKZih4-8H5GmDm9uRWeewhXN3OhZr2YHtR0LZ
https://www.facebook.com/groups/2387418171361194/
mailto:barbro.bjorklund@nordanstig.se


 

 

 

 

 

Hur når nya kunder dig? 

I kommunens företagsregister finns idag 984 företag registrerade. Många saknar både telefonnummer 

och mailadress. Det blir tydligt nu när näringslivskontoret ringer runt till er företagare för att stämma av 

behov och utmaningar i dessa coronatider. Vi försöker hitta företagen genom andra vägar till exempel 

allabolag.se, men många kontaktuppgifter saknas även där.  

 

Viktigt att fundera över: Hur hittar kunderna dig? Att ha rätt kontaktuppgifter ökar 

möjligheten att kunderna hittar dig och ditt företag.  

 

Kika om dina uppgifter stämmer här: Nordanstigs kommuns företagsregister   

Stämmer inte uppgifterna? Ändra på www.verksamt.se 

 

Näringslivskontoret startar företagsträffar i mindre grupper 

Flera företagare har vid näringslivskontorets rundringning framfört önskemål om att få träffa andra 

företagare för att diskutera läget, få tips och ge stöd åt varandra. Att spana om framtiden tillsammans. 

Därför kommer näringslivskontoret att bjuda in till avspända möten i lite mindre grupper. Vill du också 

vara med? Hör av dig till Ingeli på näringslivskontoret om du vill delta. 

 

Ingeli Gagner, 070-392 12 60, eller mejla ingeli.gagner@nordanstig.se 

 

Näringslivskontorets kartläggning 

Sedan mitten av mars har näringslivskontoret lagt krutet på att ringa företag för att checka av hur 

coronapandemin påverkar verksamheterna. Många företag har det mycket besvärligt, för andra går det 

bra. De som behöver och vill, erbjuds stöd från en kostnadsfri företagsrådgivare i samarbete med HNA. 

Näringslivskontoret ger också tips, till exempel om Region Gävleborgs Omställningscheck. Du hittar 

länkar till fler omställningsstöd längre ner i nyhetsbrevet. 

 

Det har varit väldigt uppskattat, både från er företagare men även för oss att få direkt kontakt med ER! 

 

Företagsklimatet kan bli bättre! 

Nu har Svenskt Näringsliv offentliggjort resultatet av årets enkätresultat av lokalt företagsklimat. Det 

ser inte bra ut, kan vi konstatera. 

 

Resultatet för Nordanstigs kommun och möjlighet till jämförelse med andra kommuner hittar ni på 

https://www.foretagsklimat.se/nordanstig 

  

Årets enkät skiljer sig något åt från tidigare enkäter. Några frågor är omformulerade och några är 

borttagna. Det kan vara bra att sätta sig in i det. https://www.foretagsklimat.se/om/uppdatering 

 

Hur kan vi tillsammans förbättra företagsklimatet i Nordanstig?  

Hör av dig med dina synpunkter och förslag! Ring eller mejla till Ingeli. 070-392 12 60, 

ingeli.gagner@nordanstig.se 

 

      forts. 

  

https://business.updatesystem.se/nordanstig
http://www.verksamt.se/
mailto:ingeli.gagner@nordanstig.se
https://www.foretagsklimat.se/nordanstig
https://www.foretagsklimat.se/om/uppdatering
mailto:ingeli.gagner@nordanstig.se


 

 

 

 

 

Besök Ersk-Mats i sommar 

Ersk-Mats kommer att hålla öppet i sommar om än i lite mindre skala och med folkhälsomyndighetens 

rekommendationer i minnet. Den 21 juni slås grindarna upp och kommer att hållas öppna torsdagar-

söndagar 12–16. Serveringen är öppen och du kan vara med på guidade turer utomhus. 

 

Håll utkik för sommarens program: Ersk-Mats Hassela 

 

Inköp Gävleborg 

Brand-/räddningsfordon, NorrHälsinge Räddningstjänst, Hudiksvall 

 

Juridisk informationstjänst, Hudiksvall 

 

Drift av musik- och kulturverkstad för barn och unga, Nordanstig 

 

Ramavtal, schakt och förläggning av VA-ledningar, Hudiksvall 

 

Brunnsborrning nära Milsbrodammen, Nordanstig 

 

Övriga aktuella upphandlingar 

 

 

Aktuella stödåtgärder under corona-pandemin 

Länk till verksamt.se där du hittar uppdaterad och samlad information om de stöd som finns: 

Verksamt - samlad information till följd av coronaviruset 

 

Länk till Tillväxtverket, för korttidspermittering av personal och/eller dig själv: 

Tillväxtverket - information och stöd kring coronakrisen, korttidsarbete 

 

Det finns ett omställningsstöd att söka för små och medelstora företag för att genomföra 

omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Exempelvis att styra om och anpassa befintlig 

verksamhet, marknadsföringsåtgärder, digitalisering, mm. En viss del lönekostnad kan också ingå.  

 

Stödet kan lämnas med upp till 100 procent av godkända kostnader. Stödbeloppet är maximerat till  

100 000 kronor och är i ett första steg sökbart till och med den 30 september 2020.  

Gå gärna in och kika och kanske får du någon idé! 

 

Region Gävleborg - Omställningsstöd till små och medelstora företag 

 

 

Företagsbesök med näringslivskontoret – se följande sidor 

 

Bästa hälsningar 

Ingeli, Helena & Lena 

Näringslivskontoret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nordanstig.se/erskmats
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=11989
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=11988
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=11994
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=11987
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=11952
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeList.aspx?NoticeStatus=1
https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete.html
https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/om-regional-utveckling/coronavirusets-ekonomiska-konsekvenser/aktuellt/omstallningsstod-till-sma-och-medelstora-foretag/


 

 

 

 

 

Företagsbesök med näringslivskontoret 
Målet för näringslivskontoret är att utföra 20 företagsbesök per år med politiker och 

näringslivsutvecklare. Det var dock innan ett virus kom och satte käppar i hjulen för det mesta. Under 

vintern hann vi med att göra sex företagsbesök med politiken, på följande sidor kan du läsa om ett par 

av dessa besök. 

 

Kyno-Logisch Bäling 

I Bäling driver Leigh Hall och Hans Van Den Broeck utbildningsföretaget Kyno-Logisch. I slutet av 

januari fick de besök av representanter från kommunen. Leigh och Hans tränar och utbildar hundar för 

olika uppgifter. Målet är att hundarna ska bli samarbetspartners till människor med olika behov. 

 

Förutom hundars och andra djurs språk behärskar Leigh och Hans tillsammans flera människospråk. 

Översättning och redigering av engelska texter är också en tjänst de erbjuder utöver träning av djur. 

 

Läs mer om Kyno-Logisch här: Kyno-Logisch utbildar djur som hjälper människor 

 

  

Hans Van Den Broeck och Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande, och en av gårdens grisar. 

Foto: Ingeli Gagner 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2020/2020-01-29-kyno-logisch-utbildar-djur-som-hjalper-manniskor.html


 

 

 

 

 

 

Bergmanplast AB Bäling 

Bröderna Christian och Patrik Hedman är tillsammans med kusinen Madelene Holmsten sedan ett par år 

de nya ägarna till familjeföretaget Bergmanplast i Bäling. Den sista januari tog de emot företrädare från 

kommunen som kom på företagsbesök. 

 

Företaget startade som en mekanisk verkstad av Sven Bergman i ett skjul 1955. Två generationer senare 

är det barnbarnen som tagit över industriföretaget som idag omsätter närmare 40 miljoner kronor genom 

förädling av plastmaterial. Tack vare samarbetet med repslagaren Wilhelm Eriksson i Mellanfjärden 

med tillverkning av flöten och kantrep till fiskenät, så kallade telnar, kom företaget succesivt in på 

plastbanan och möjligheterna med expanderbar styren. 

 

Läs mer om Bergmanplast AB här: Familjeföretaget Bergmanplast testar nya produkter varje år 

Patrik Hedman och Hans-Åke Oxelhöjd 

Foto: Ingeli Gagner 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2020/2020-02-07-familjeforetaget-bergmanplast-testar-nya-produkter-varje-ar.html

