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Näringslivskontoret på plats efter semestern - vi vill veta hur ni har det 

Nu är vi full styrka igen på näringslivskontoret. Det vill säga Ingeli och Helena är tillbaka efter en 

välbehövlig ledighet. Vi hoppas att våra företagare också hunnit njuta lite av sommarvärmen!  

 

Inom kort skickar vi ut en enkät till Nordanstigs företag med syfte att ta reda på hur läget är nu och vad 

ni önskar för framtiden. Era svar ligger till grund för en uppdaterad näringslivsstrategi.  

Nu kör vi full fart framåt tillsammans! 

Presentkortet till kommunens anställda 
Några rader från vår verksamhetschef om sommarens presentkort: 

 

Presentkortet som de anställda i Nordanstigs kommun fick av sin arbetsgivare verkar ha gjort skillnad 

för många av er. De flesta anställda har nyttjat sin gåva och det är väldigt många olika företag som löst 

in dem. Några företag sticker ut i mängden men vi kan se att spridningen varit stor. Vi har gjort vår 

bästa för att kunnat hålla den korta betalningstiden som vi lovade, trots semestertider. 

  

En viktig del i denna tanke har varit att det skulle kunna vara en start på ett Nordanstigskort, alltså ett 

presentkort som är giltigt hos era företag som ligger i kommunen. Vår förhoppning är att några av er vill 

påbörja ett resonemang kring detta tillsammans med oss på näringslivskontoret. 

  

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Tillväxt och service 

 

Nordanstigs Företagsgolf 2020 - anmäl ert lag! 

Den 2 september går årets upplaga av Nordanstigs Företagsgolf av stapeln. Det finns fortfarande 

möjlighet att anmäla sig. Varje lag ska bestå av två personer och de bidrar med lika många priser som 

spelare. Priserna kan vara allt från golfbollar till vattenflaskor. Max två lag per företag. Om det fattas 

spelare kan en utomstående ingå.  

 

Klockan 12:00 serveras lunch 

Klockan 13:00 första utslag 

 

Anmäl ditt lag med deltagarnas golf-id och handicap senast den 26 augusti till  

Helena Havela, helena.havela@nordanstig.se, 0652-36015. 

Region Gävleborgs omställningsstöd 
Regionens omställningsstöd till små och medelstora företag kan du söka fram till den 30 september. 

Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora 

företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställnings-

insatser som krävs för att möta krisen. 100% stöd för max 100,000 kr i kostnader. 

 

Mer information om omställningsstödet och annat hittar du här: 

Region Gävleborgs företagsstöd 

 

  

mailto:helena.havela@nordanstig.se
https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/stod-och-finansiering/foretagsstod/


 

 

 

Verksamts informationssida om corona 

Här kan du läsa bland annat om att ansökan om det statliga omställningsstödet som kan sökas till och 

med den 31 augusti. Håll dig uppdaterad via verksamt.se. 

Samlad information till följd av corona 

 

Ekobrottsmyndigheten informerar 

Många företagare påverkas av coronapandemin och tvingas avveckla eller sälja sitt företag. Situationen 

riskerar att utnyttjas av kriminella som behöver företag för att kunna begå ekonomisk brottslighet. Var 

extra vaksam om du ska avveckla eller sälja. Mer information om vad du bör tänka på finns i slutet av 

nyhetsbrevet.  

 

Läs också mer här:   

https://www.ekobrottsmyndigheten.se/PageFiles/195/Checklista_Ekobrottsmyndigheten_2020.pdf 

 

Inköp Gävleborg 

Aktuella upphandlingar 

 

Busstransporter, Söderhamn och HUFB 

 

Flyttstädning, Hudiksvalls kommun 

 

Fönsterputsning, Hudiksvalls kommun 

 

Specialstädning (sanering, byggstäd, höghöjdsstäd, fönstertvätt), Hudiksvalls kommun 

 

Golvarbeten. Hudiksvalls kommun 

 

Övriga aktuella upphandlingar  

 

 

Näringslivskontoret vill passa på att lyfta en lokal 

hantverkare som fått Greiber-stipendiet:  

Anja Tellin.  

 

Har du vägarna förbi Ällvik i Bergsjö (vid Thai-

restaurangen) så ta en titt på Anjas fantastiska 

skapelser!  

 

Här sitter Näcken och spelar på sin fiol. 

 

 

Fotograf: Ingeli Gagner 

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/PageFiles/195/Checklista_Ekobrottsmyndigheten_2020.pdf
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=13081
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=13056
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=13057
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=13058
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=13052
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeList.aspx?NoticeStatus=1


 

Information från Ekobrottsmyndigheten 


