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Företagsbesök med styrkelyft 

Årets första företagsbesök tog plats den 17 januari hos Tomas och Carina Östlund i Östlunds Sport och 

Hälsocenter i Bergsjö. Anläggningen är ett hälsocenter vilket betyder att man ser till hela människan, att 

både kropp och själ ska må bra. Förutom träningsmöjligheter erbjuds samtal och behandlingar för ett 

ökat välbefinnande. Över 500 personer tränar på gymmet eller deltar på de 7-8 instruktörsledda passen 

varje vecka. Stig Eng och Tor Torlander passade på att få världsmästarhjälp i tyngdlyftning. 

 

Hör av dig till näringslivskontoret om du också vill ha ett 

besök av näringslivsutvecklare, näringslivschef och 

politiker. 

 

Barbro Björklund, 070-690 89 60 

Ingeli Gagner, 070-392 12 60 

Helena Havela, 0652-360 15 

 

 

 

 

 

 

Näringslivsråd 5 februari 

Den 5 februari träffas näringslivsrådet på Bergsjögården. Har du några tankar, idéer eller något annat du 

vill ska tas upp i näringslivsrådet så är du välkommen att höra av dig till Ingeli på näringslivskontoret 

eller Nordanstigs företagarförening. 

 

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

 

Nordanstigs företagarförening, John Lundholm: john@icesport.se, 076-225 56 24 

 

2019 års mentorprogram har startat! 

Första träffen för både mentorer och adepter gick av stapeln på Delsbo Folketshus den 15 januari. 

Rekordmånga adepter väntar nu på att bli matchade mot en mentor. Under året kommer de matchade 

paren träffas både enskilt och gemensamt. Föreläsningar, erfarenhetsutbyten och middag står på 

agendan vid de sju gemensamma träffarna. 

 

Vill du bli mentor eller adept inför mentorprogrammet 2020? 

 

Har du frågor och är intresserad så hör av dig till Barbro Björklund: 

 

barbro.bjorklund@nordanstig.se eller 070-690 89 60 

 

  

Tor Torlander (M), Barbro Björklund, Stig Eng (C), 

Tomas och Carina Östlund 

                     Fotograf: Hans-Åke Oxelhöjd 
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Framtidsprogram för Nordanstigskusten 

Kusten är den del av kommunen där den största delen av tillväxt kommer ske de kommande åren. Det är 

givetvis viktigt att jobba med kommunens alla delar men att kusten växer gynnar såklart hela 

kommunen. Genom ett Kustprogram kan vi tillsammans som kommun, medborgare, näringsidkare, 

föreningar med flera skapa en samsyn gällande vilka visioner och mål vi har med vår kust och dess 

framtid. Målet är att genom en bra dialog dra åt samma håll och dra nytta av varandra. Kustprogrammet 

blir ett verktyg för alla men också något som visar allmänheten att vi vill framåt! 

 

Utökat samråd av Översiktsplanen 2035 

Vi vill höra mer av medborgarnas åsikter gällande Nordanstigs framtid, därför bjuder vi in till nya 

samrådsmöten där vi gärna ser att fler av er näringsidkare deltar. Separata utskick för dessa träffar 

kommer senare. 

 

Starta-eget-kurs, vårterminen 2019 

Vårterminens starta-eget-kurs börjar den 25 april, och fortsätter sex veckor framåt. Kursansvarig är 

Folkuniversitetet och kursledare kommer den här gången att vara Agneta Påhlin, Nyföretagarcentrum. 

Kursen innehåller bland annat att lägga upp en affärsplan och övergripande bokföring. 

 

Anmäl dig till någon av nedanstående om du vill vara med: 

 

Barbro Björklund, barbro.bjorklund@nordanstig.se, 070-690 89 60 

Helena Havela, helena.havela@nordanstig.se, 0652-360 15 

 

Prao för årskurs 8 

Under vecka 13 kommer årkurs 8 i kommunen ha sin prao. I kommunfullmäktiges mål kan vi läsa att 

Nordanstigs kommun ska verka för ett aktivt utbyte mellan skola och näringsliv. Därför hjälper 

näringslivskontoret till med att hitta prao-platser till skolan. För att uppdatera den företagslista som 

finns i skolan kommer de företag som tidigare haft prao-elever att bli uppringda den närmaste tiden. 

 

För näringslivet är prao en fin chans att ge kommunens ungdomar en inblick i arbetslivet. Kommunens 

företagare och entreprenörer är viktiga samhällspelare och ungdomarna är vår framtid. Vem vet – du 

kanske hittar en framtida medarbetare! 

 

Vill du ta emot prao-elever? Hör i så fall av dig till:  

 

Helena Havela, helena.havela@nordanstig.se, 0652-360 15 
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Föreningsträff 11 februari 

Den 11 februari bjuder vi in till föreningsträff. Fritidsutvecklare Andreas Mossnelid håller i kvällen där 

vi bland annat berättar om vilka bidrag som finns att söka för föreningar och kommunstyrelsens 

ordförande Ola Wigg berättar om kommunens del i föreningslivet. Dessutom medverkar 

SISU/Gävleborgs idrottsförbund som berättar om vad som är aktuellt i regionen. 

 

Kom, lyssna och fika med oss! Du anmäler dig till: 

 

Helena Havela, helena.havela@nordanstig.se, 0652-360 15 

 

 

En dörr in – en enkel väg för råd och vägledning 

Näringslivskontoret är till för dig som är företagare när du ska etablera, starta eller vidareutveckla ditt 

företag.  

 

En dörr in – som företagare ska du enkelt och snabbt få all den information och de handlingar som 

krävs.  

 

Inköp Gävleborg, aktuella upphandlingar 

 

 AV-produkter En samlad upphandling där bland annat Nordanstigs kommun och Hälsinglands 

utbildningsförbund ingår. Det som upphandlas är TV-utrustning och audiovisuell utrustning. 

 

Utförare av personlig assistans enligt LSS och SFB, Nordanstigs kommun 

 

Övriga upphandlingar i länet hittar du här: Inköp Gävleborg 

 

 

Bästa hälsningar 

 

Näringslivskontoret 
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