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Närvarande: 
          

Ulf Broman, Kustvägen 
Tor Tolander, oppositionsråd M 
Börje Lindblom, Pappersgrossisten 
Per-Ola Wadin, NFF och Lindhs Bageri 
Göran Ekblom, Harmånger Plåt 
Fredrik Lenz, Plyfa AB 
Elisabeth Lindberg, Arbetsförmedlingen 

Monica Olsson, ordf. KS 
Stig Eng, v ordf. KS 
Fredrik Pahlberg 
Hans-Åke Oxelhöjd, verks. chef för 
Samhällsutveckling och kommunikation   
Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare 
Barbro Björklund, näringslivsutvecklare 

 
 Tid och plats: 15 maj 2018, kl. 12.00 – 16.00 inklusive lunch, Bergsjögården..  
 
 

1. Mötets öppnande  
Per-Ola Wadin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. Val av sekreterare och justerare 
Ingeli Gagner valdes att skriva protokoll och till justerare valdes Göran Ekblom. 
 

3. Föregående protokoll  
Protokollet från 20180213 godkändes och lades till handlingarna.  
 

4. Rapport företagen 
Företagens ortsrepresentanter informerade om läget i respektive ort och för sina företag. 
Hassela: Plyfa har haft både bra orderingång inflöde av råvaror. Har en ny stor kund. De har sökt 
investeringsstöd, för dialog med Tillväxtverket, support från Ingeli. Hassela Hasse arrenderar 
köket i Björkbacken. Bröderna Jonssons företag viktiga för Hassela. Det ser bra ut för de flesta 
med avseende på orderingång. Frågan om Hasselakollektivets framtid lyftes.  
 
Harmånger: Göran Ekblom informerade om att hans verksamhet går för högtryck. I vintras 
snöskottning, nu takskador som ska lagas.  
 
E4-etappen ska starta enligt plan, kontinuerliga möten hålls med Trafikverket. Hans-Åke 
funderade om läget för övriga företag i Harmånger. Göran menade att företagen inte är så många, 
men de vill ha avfarterna på rätt plats.  
 
Det utbildas för få plåtslagare. Kan Nordanstigs kommun göra något? Exempelvis invandrare i 
lärlingsutbildning? Börje Lindblom funderade om CFL kanske kan hjälpa till. Per-Ola Wadin 
brukar plocka in unga i företaget, vill se en sänkt arbetsgivaravgift.  
 
Initiera en träff mellan CFL och företagen och att bjud in Bo Smeder till en företagarträff om 
processteknik. Övriga Sverige är intresserad av hans distansutbildning.  
 
Gnarp: Börje Lindblom hade inte något särskilt att rapportera från Gnarpsområdet denna gång.  
 
Kustvägen: Ulf Broman berättade om tillväxt i Kustvägen-området, det finns nu ca 60 företag i 
flera branscher. De omsätter ca 700 miljoner/år.  
 
En kopia av Svartviks vattentorn sätts upp i Myre som ett landmärke och en infopoint för 
turismen. En restaurangutbildning startar som ett snabbspår för utrikes födda till Kustvägens m.fl. 
företag. Rekrytering via AF. Diskussioner förs även med Hälsinglands utbildningsförbund om en 
restaurangutbildning i vår och angränsande kommuner. 
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Kustvägen får mycket besökare av husbilar. Stocka beräknas få va 800 gästnätter efter att 
husbilsparkeringen iordningställts. Hans-Åke har besökt hamnföreningen i Stocka. Berättar att 
försäljningen av tomter i Morängsviken planeras till 16-17 juni. Först i kön – först att få vålja och 
köpa tomt. 24 tomter har sålts i Sörfjärden.  
 
Bergsjö: Per-Ola informerade om att det är full fart på Bergsjöverken och på Svanbacken. Börje 
kompletterade med att Svanbacken har ny ägare. Det har kommit förfrågan om industrilokal i det 
området. Jannes Bilservice vill satsa på biltvätt. Lindhs Bageri har ett ”dilemma” - marknaden i 
Sundsvall växer. ICA köper inte lokala produkter. Förslag från Ulf att ordna fram lokaler till e-
handelsföretag.  
 

5. Rapport företagarföreningen 
Företagarföreningens årsmöte äger rum den 30 maj. Det finns förhoppningar om att nytt blod i 
styrelsen och att det då ska bli mer fart i föreningens verksamhet. Ingeli menade att det är viktigt 
med en stark och aktiv företagarförening som ett språkrör för företagen och som  näringslivs-
kontoret kan samplanera aktiviteter med. 

 

6. Ekonomirapport från kommunchefen 
Fredrik Pahlberg informerade om kommunens ekonomi som pekar på ett stort underskott. 
Åtgärden är att göra en nollbasbudget. Enligt SKL är Nordanstigs verksamheter dyrare än andra 
jämförbara kommuner, exempelvis hemtjänsten och omsorgen.   

 

7. Rapport näringslivskontoret  
Hans-Åke informerade om att näringslivskontoret tillsammans med politiska ledningen och 
oppositionsledare siktar på 10 företagsbesök innan semestern. Vi vill ta reda på vad företagen vill 
att kommunen ska göra för dem så att de kan växa.  
 
Kick-Start Digitaliseringsprogrammet pågår med 9 företag. Den 21 maj är det företagarfrukost 
med Svenskt Näringsliv som informerar om näringslivsklimatet.   
Näringslivskontoret ska planera verksamheten och göra studiebesök om företagsfrukostar.  
Hans-Åke ska delta på företagarföreningens årsmöte.  
 
En projektledare för exploateringen av Knoget ska anställas.  
Fortsatta samtal med Hassela Ski, inte helt överens om fortsättningen. 
E4.diskussioner med Trafikverket. Nordanstig måste hitta 150 miljoner för att få 2+2-väg. Söker 
finansiell stöttning från regionen och grannkommuner. Vi vill ha två trafikplatser.  
 
Kustvägen ska knytas ihop söderut. Ställplatser kan ge många besökare. Hans-Åke jobbar med ett 
framtida trygghetsboende. Berättade om Demokrativeckan – Drömmar och demokrati som äger 
rum på många platser i kommunen och Konstrundan. 
 
Barbro informerade om Ersk-Matsprojektet. Det är ett 200-årsjubileum i sommar med olika 
aktiviteter under en vecka i juli.  
 
Elisabeth Lindberg bad näringslivsrådet att fundera över vilken information rådet vill ha från 
Arbetsförmedlingen eller vad man förväntar från henne.  
 

8. Rapport politiken  
Stig Eng berättade om fiberinvesteringen på 38 milj i kommunen till Stocka och Hassela.  
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9. Nästa möte  
Enligt tidigare information äger nästa Näringslivsråd rum den 18 september kl. 9-12 och gemensam 
lunch därefter. Plats meddelas senare. 

 
 
10. Mötet avslutas  
Mötet avslutades med att ordförande Per-Ola tackade för ett intressant och givande möte. 
 
 
 
 
 
 

 
Per-Ola Wadin 
Ordförande 

Ingeli Gagner 
Mötessekreterare 

Göran Ekblom 
Justeringsman 

 
 
 


