
 

 

Näringslivskontorets 

Nyhetsbrev nr 8 2020  
 

Företagsfrukostarna drar äntligen igång 

På många företagares begäran kommer Näringslivskontoret att genomföra företagsfrukostar på sex olika 

platser i Nordanstig med start i månadsskiftet oktober - november. Träffarna är till för att företagare och 

företagsledare ska få möjlighet att dela information, knyta kontakter och samverka. Näringslivskontoret 

bjuder på kaffe/te och macka. Ingeli Gagner håller i träffarna som i denna första omgång kommer att 

handla en hel del om hur corona påverkat Nordanstigs företag. Du bidrar med dina tankar, reflektioner 

och idéer. Välj den ort som passar dig bäst!  

 

Anmäl dig till näringslivskontoret, så vi kan planera fikat.  

Tvätta händerna, Håll avstånd, Stanna hemma om du känner dig sjuk.  

 

27 oktober 08:00 – 09:30, Kajutan Stocka. Anmälan senast 26 oktober. 

28 oktober 08:00 – 09:30, Turistbyrån, Jättendal. Anmälan senast 27 oktober. 

3 november 08:00 – 09:30, Pizzerian, Ilsbo. Anmälan senast 2 november. 

5 november 08:00 – 09:30, Café 23:an, Gnarp. Anmälan senast 4 november. 

10 november 08:00 – 09:30, Macken, Hassela. Anmälan senast 9 november. 

12 november 08:00 – 09:30, Näringslivskontoret, Bergsjö. Anmälan senast 11 november.  

 

Nya rutiner för företag gällande farligt avfall 

Från den 1 november 2020 ska alla företag och verksamheter rapportera sitt farliga avfall till ett nytt 

avfallsregister hos Naturvårdsverket. 

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för 

människor och miljö. I Sverige alstras det över två miljoner ton farligt avfall per år och det nya kravet 

ska ge bättre koll på flödena. 

En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en verkstad eller 

kontorsverksamhet. Även företag och verksamheter som bara har lite farligt avfall som till exempel 

glödlampor, några färgburkar och trasiga mobiler ska rapportera till det nya avfallsregistret.  

 

För mer information kring hantering av farligt avfall hör av dig till miljökontoret: 0650-190 00. 

 

Läs också på Naturvårdsverkets hemsida: Rapportera farligt avfall 

 

Mentorprogrammet 2021 - något för dig? 

Nu söker vi dig som vill ha en mentor. Under ett år får du som adept ett personligt bollplank med 

kunskap och erfarenhet inom olika områden för att utveckla ditt företagande. Föreläsningar och ett 

spännande nätverk ingår också. Vi söker också dig som i rollen som mentor vill dela med dig av din 

egen erfarenhet som företagare.  

Mentorprogrammet startar i slutet av januari 2021. Sista anmälningsdag är den 30 november 

2020. 

Är du intresserad av att vara adept eller mentor? Hör av dig till Ingeli Gagner på näringslivskontoret: 

070-392 12 60, maila ingeli.gagner@nordanstig.se. 

 

Läs mer om programmet i slutet av nyhetsbrevet!  

 

 

 

 

 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/
mailto:ingeli.gagner@nordanstig.se


 

 

 

Starta eget-kursen drar igång och blir nu digital 

Höstens Starta-eget-kurs i Nordanstig har 11 anmälda i ett nytt kursupplägg jämfört med tidigare år.  

Under sex digitala träffar, med start den 26 oktober, lotsas deltagarna i vad som krävs för att starta ett 

företag. Varje deltagare gör under kursen sin egen individuella affärsplan med support av kursledaren 

Tommy Henriksen. Information om skatter och mycket annat som har med företagande att göra ingår 

också. För den som har dålig internetuppkoppling eller andra hinder finns möjligheten att delta på plats i 

Näringslivskontorets lokaler i Bergsjögården. Länets övriga kommuner genomför också samma kurs.  

 

Kustfiskarlyftet söker blivande yrkesfiskare 

Känner du någon som vill ha ett fritt yrke där ingen dag är den andra lik? Tipsa då om kortfilmen Livet 

som kustfiskare som handlar om hur det är att jobba med småskaligt och lokalt fiske. Den berättar också 

om varför vi ska värna den lokala maten och ett hållbart fiske som håller våra hav i balans. Bakom 

filmen står projektet Kustfiskarlyftet och den nybildade Producentorganisationen Kustfiskarna 

Bottenhavet. Projektet har producerat ytterligare två kortfilmer om kustfiskare och du kan titta på dessa 

filmer via länkarna nedan. 

 

Livet som kustfiskare 

 

Vill du också jobba med småskaligt kustfiske? 

 

Vi behöver ett hav i balans 
 
Näringslivskontoret fixar ditt digitala möte 

Nu kan du som vill arrangera ett digitalt affärsmöte få hjälp med det av näringslivskontoret. Tag kontakt 

med Helena eller Ingeli och bertta vilken/vilka du vill möta så bjuder vi in. Hör av dig så berättar vi 

mer!  

Bergsjögården - även en mötesplats för företagare! 

Näringslivskontoret vill påminna om möjligheten att boka Bergsjögården även för företagens behov. 

Styrelsemöten, affärsmöten, utbildningar mm kan genomföras i lokalerna.  

 

Den 1 september 2020 tog kommunen över driften av kulturhuset Bergsjögården. Det mesta är sig ändå 

likt: Yvonne Berglund ansvarar fortfarande för bokningar och andra förfrågningar om kulturhuset.  

Antalet bokningar har under september och oktober varit över förväntan eftersom vi fortfarande är i en 

pandemi, säger Yvonne. Totalt har 40 externa och 25 interna bokningar gjorts sedan övergången.  

 

För bokning av Bergsjögården eller andra frågor, ring som tidigare  

Yvonne Berglund, värd, 0652–10490 eller maila bergsjogarden@nordanstig.se 

 

Företagsklimatet 
I den senaste enkäten om företagsklimatet hamnade Nordanstigs kommun i rankingen på plats 264. Ett 

internt arbete pågår för att identifiera vad som måste förbättras.   

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zOI4VKcYLcw
https://youtu.be/D2VQkn7zNGw
https://youtu.be/rtNiTzn-0OE
mailto:bergsjogarden@nordanstig.se


 

 

 

Bergsjö simhall 

Den 11 september slogs portarna upp för allmänheten att kunna ta ett dopp i Bergsjö simhall. Onsdagar 

är det motionssim där de som är över 15 år är välkomna. Fredagar och lördagar ägnas åt allmänhetens 

bad. Allmänhetens bad har varit väldigt uppskattat hos kommunens barnfamiljer!  

 

Simhallen är också bokningsbar där föreningar, företag och privatpersoner kan boka både hela säsongen 

och strötider. Varför inte boka in en tid för anställda? 

 

Läs mer om simhallen här: Bergsjö Simhall 

 

Presentkort – sommarens gåva till kommunanställda 

Handlades det hos dig med kommunens presentkort i somras? Det är fortfarande en del presentkort som 

inte skickats in till kommunen. Checka av så att du har skickat in och redovisat dina.  

 

Arbetsförmedlingen inventerar kompetensbehovet 

Arbetsförmedlingen har fått ökade anslag för utbildningsinsatser och tittar just nu på vad framtidens 

utbildningar i länet ska innehålla. Man vill gärna ha input från företagare om det finns särskilda 

kompetensbehov på lång sikt.  

  

Om det finns det specifika behov från ett eller flera företag finns det även möjlighet att skapa så kallade 

rekryteringsutbildningar med Arbetsförmedlingen med syfte att tillgodose kompetensen. Just nu jobbar 

Arbetsförmedlingen tillsammans med några företag i länet gällande IT-utbildningar för att täcka de 

rekryteringsbehov som finns.  

  

Arbetsförmedlingen hjälper gärna till om ni som företagare har frågor och funderingar kring ert framtida 

kompetensbehov. Välkommen att höra av er till Arbetsförmedlingen! 

  

Kontaktperson för Nordanstig: 

Elisabeth Lindberg, Ljusdal-Nordanstig-Hudiksvall, tfn 010-487 24 60, 

elisabeth.lindberg@arbetsformedlingen.se 

 

 

Nordanstigs Företagarförening har ny hemsida 
För några veckor sedan lanserade Nordanstigs företagarförening sin nya hemsida. Den kommer bland 

annat att erbjuda ett register och marknadsplats över företag i kommunen. En förutsättning är förstås att 

man är medlem.  

 

https://www.nordanstigsforetagare.se/ 

 

Inköp Gävleborg 

Vinterväghållning mindre orter, Hudiksvall 

 

Storköksservice, flera kommuner 

 

Gymnasieantagning 

 

Samtliga aktuella upphandlingar i Gävleborg 

  

https://nordanstig.se/startsida/sidor/uppleva-och-gora/kultur-och-fritid/idrott-motion-och-friluftsliv/bergsjo-simhall.html
mailto:elisabeth.lindberg@arbetsformedlingen.se
https://www.nordanstigsforetagare.se/
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=14249
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=10947
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=14236
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeList.aspx?NoticeStatus=1


 

 
 

 

 


