
 

 

Näringslivskontorets 

Nyhetsbrev nr 9 2020  
 

Handla lokalt i Nordanstig 

Nu finns Handla lokalt i Nordanstig på Facebook! Här kan butiker, hantverkare, konstnärer med flera 

som har F-skattsedel marknadsföra sina varor, tjänster och produkter. Fram till ”Dan före dopparedan” 

erbjuds fri distribution till kunder i Nordanstig! Ett snabbt och obyråkratiskt samarbete mellan 

Nordanstigs Företagarförening och Nordanstigs kommun, båda är finansiärer, och Nordanstig Turism.   

 

Företagarträffar  

Näringslivsenheten hann med 6 företagarträffar på lika många olika platser med ca 40 deltagare i 

månadsskiftet oktober-november. Det blev bra samtal över frukostfikat. De allra flesta efterfrågar mer 

mötestillfällen så att företagsledarna får möjlighet att träffas. Gärna med tydliga programpunkter också. 

Dyra alkoholtillstånd, nättroll och näthat, coronaläget och möjligheter till olika krisstöd för företagen 

var också samtalsämnen på frukostarna.     

I Stocka lyftes den lokala skolan fram som viktig för samhällets utveckling. OZ Design uppvaktades 

med en blomma. De är kommunens 1000:e företag. 

 
 

I Gnarp diskuterades ett förslag om att slå samman Nordanstigs Företagarförening och Nordanstig 

Turism. Två föreningar som vill mer än vad de orkar med enbart ideella företagarkrafter. Förslaget 

utökades med en idé om att även slå in kommunens näringslivsenhet i paketet. Hur tänker du att 

Nordanstigs företagare kan bli starkare tillsammans? 

  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd (mitten) lyckönskar Nordanstigs 1000:e företag, OZ Design. OZ Design drivs av 
Usama Zamzam (till vänster) och Raya Alsawaf (till höger). Fotograf: Ingeli Gagner 

https://www.facebook.com/groups/handlalokaltnordanstig/


 

 

 

 

 

Mentorprogram  

I början av december avslutades det gemensamma mentorprogrammet för Nordanstig, Ljusdal och 

Hudiksvall. 15 par av företagare med mentorer och adepter har träffats under ett år för en 

individuellutvecklingsresa. Gemensamma föreläsningar och parträffar där emellan är programmets 

upplägg. I skrivande stund har tre adepter från Nordanstig anmält sitt intresse. Vill du också ta chansen 

att vara med under 2021 som mentor eller adept? Kontakta Ingeli på näringslivskontoret. 

 

Gratis affärsutveckling – turism och besöksnäring 

Nu erbjuder Region Gävleborg företagare inom turism och besöksnäring att delta i programmet Kurbits 

Omställning igen. En ny kursomgång startar den 16 februari 2021 och det är kostnadsfritt att 

delta. Coronapandemin innebär nya förutsättningar och du kan behöva hjälp med att tänka nytt och 

anpassa företagets verksamhet.  

 

Nu kan du som företagare inom besöksnäring och turism få hjälp med just det. Kurbits Omställning 

genomförs digitalt och du behöver en dator, surfplatta eller smartphone och en bra internetuppkoppling 

för att delta. Kursen innehåller både workshops och eget arbete. Det ingår också två timmar individuell 

coachning.  

 

Anmäl dig senast den 1 februari 2021 till info@upplevnordanstig.se 

eller barbro.bjorklund@nordanstig.se.  

 

Omställning Kurbits  

 

Innovationseventet Next day  

I början av december var Propell Innovation medarrangör i ett digitalt event där företag i länet berättade 

om den resa de gjort för att ställa om i dessa besvärliga tider. 

 

Saxat ur artikel på Propells hemsida:  

“Utmaningarna är många i dessa covidtider. För Kronans pepparkakor och Lindhs bageri i Jättendal, 
raderades deras största marknad när flygtrafiken till och från Arlanda försvann över en natt. Hur gör ett 

företag för att överleva när kunderna går upp i rök? Det var några av de saker som Per-Ola Wadin och 

Ulf Broman delade med sig av till publiken.” 

 

Next day samlade 

nytänkande företag  

  

Per-Ola Wadin, Lindhs 

Bageri och Ulf Broman 
Kronans pepparkakot 

 

Foto: Propell Innovation 

mailto:info@upplevnordanstig.se
mailto:barbro.bjorklund@nordanstig.se
https://nordanstig.se/5.693693461764c0431996b381.html
https://propellinnovation.se/next-day-samlade-nytankande-foretag/
https://propellinnovation.se/next-day-samlade-nytankande-foretag/


 

 

 

 

 

Hur digitalt moget är ditt företag? 

Under första kvartalet 2021 har Propell Innovation Hub ett erbjudande till små och medelstora företag i 

Gävleborg som vill mäta och utvärdera sin digitala mognad. Det är ett enkelt men kraftfullt verktyg som 

ger insikter om styrkor och svagheter i organisationen.   

Kontakta någon av oss om du vill passa på att ta vara på den chansen. Satsningen möjliggörs genom 

EU-projektet Innocape.   

Mer info får du via näringslivskontoret, Ingeli Gagner 070-392 12 60, eller Propell Innovation Hub i 

Hudiksvall, eller Thomas Johnson, thomas.johnson@ri.se, 0768–38 86 90. 

 

Propell Innovation 

 

Nyhetsbrev blir nyheter på hemsidan  

Från och med 1 januari 2021 kommer näringslivskontorets nyhetsbrev att bäddas in som egna nyheter 

på Näringsliv och arbete på kommunens hemsida. Tidigare har kommunens webbredaktion lagt upp 

nyhetsbrevet i sin helhet som en pdf. Detta försvårar dock uppläsning av nyheter, som är ett lagkrav 

sedan 23 september i år för offentlig sektor. Uppläsning är ett hjälpmedel som underlättar för den med 

funktionsvariation att ta del av information på internet.  

 

Prenumerera på Näringsliv och arbete så du inte missar något matnyttigt! 

 

Majblomman Nordanstig  

I början av december kom en förfrågan från Ulla Rolin om hjälp att förmedla behovet av ekonomiskt 

bistånd till Majblomman. Det gläder oss att höra att många av Nordanstigs företagare skänkt en slant till 

Majblomman. Vi vill därför ett stort TACK till alla fina företagare i kommunen. Här klappar många 

hjärtan av guld! ❤  
 

Inköp Gävleborg  

Rengöring och brandskyddskontroll, Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner  

Ramavtalsupphandling IP  

Yrkesutbildning Ljusdal Ovanåker Hudiksvall samt HUFB  

HVB för barn och unga samt gravida, Hälsingland  
Hjullastare Nordanstigs kommun  

 

Samtliga aktuella upphandlingar hittar du här: Inköp Gävleborg  

 

 

Sist men inte minst vill vi önska alla en riktigt  

 

 

Ta hand om er, håll i och håll ut! ❤ 

 

https://propellinnovation.se/
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=14529
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=14524
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=14487
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=14329
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=14443
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeList.aspx?NoticeStatus=1

