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Ett lysande energirikt möte – anmälan idag! 

Den 27 mars träffas vi på Bergsjöverkens företagsby och pratar energieffektivisering. Johan Nilsson 

från JN Solar berättar om möjligheter att investera i solceller och hur man räknar hem det. Vi tar också 

en liten promenad runt Bergsjöverken för att hitta energitjuvar. Magnus Olander från Region Gävleborg 

ger tips till företagen om regionala stöd för en energikartläggning.  

 

Anmälan senast 26 mars till Ingeli Gagner på näringslivskontoret, ingeli.gagner@nordanstig.se eller 

070-392 12 60. 

 

Industridagarna 24-25 maj på Bergsjöverkens Företagsby 

Boka in 24-25 maj i din kalender för industridagar på f.d. Trima. Möt de företag som finns i 

Bergsjöverkens lokaler idag, följ med på en guidad tur, se det senaste bland truckar, delta i seminarier 

och träffa företagskollegor. Näringslivskontoret finns på plats och har drop-in om företagsstöd.  

 

Håll utkik i lokal media om detaljerat program! 

 

Gårdar i Nordanstig 

Företaget Gårdar i Nordanstig har fått ett stort företagsstöd via Region Gävleborg för sin satsning på en 

samlingsplats på Sagaliden. En samlingsplats för bland annat kursverksamhet och musikevenemang.  

 

Näringslivskontoret hälsar Grattis! 

 

Knoget 

Industriområdet Knoget är nu påbörjat och projektledare är upphandlad. Det blir en informationsträff 

den 16 april kl 18:00. Håll utkik efter separat inbjudan!  

 

 

Kustfiskarlyftet 

Sedan 4 mars har Ingela Mästerbo axlat ansvaret som projektledare för 

Kustfiskarlyftet. Den 12 mars fanns Ingela och Carl Åke Wallin på plats på 

fiskekonferens på Trollharen för att berätta om projektet och framtidens 

utmaningar för småskaligt yrkesfiske.  

 

Här kan du lyssna på en intervju som gjordes i samband med konferensen: 

 

Intervju med Ingela Mästerbo och Carl Åke Wallin 

 

 

  

Joacim Lindwall, Ingela Mästerbo,  

Carl Åke Wallin 

Fotograf: Ingeli Gagner 

mailto:ingeli.gagner@nordanstig.se
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=7178914


 

 

 

 

 

 

Kustutvecklingsplan 

En kustutvecklingsplan ska tas fram för Nordanstigs kustområde i dialog med kommunmedborgare, 

näringsliv, föreningar och övriga intressenter. Syftet med planen är att sammanväga områdets 

utvecklingsmöjligheter med hänsyn taget till miljön och invånarnas intressen. Douglas Hellsing på 

kommunens plan- och byggenhet är projektledare. Planen beräknas vara klar under 2020. 

 

Tillväxtverket informerar om Mikrostöd Naturturism 

Ansökningstiden för Mikrostöd Naturturism är förlängd till den 14 juni 2019. Projekttiden förlängs 

därmed till 31 december 2019.  

Stödet riktar sig till företag med en verksamhet inom naturturism som: 

 

 vill utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden 

 har en årlig omsättning på minst 250 000 kronor och högst 4,5 miljoner kronor 

 har sin ekonomi i ordning 

 

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida: Mikrostöd Naturturism 

 

Miljösmarta företag 

Från och med 1 april kommer det bli enklare att vara ett miljösmart företag - Homons 

Återvinningscentral utökar sina öppettider. De nya tiderna kommer att vara varje helgfri vardag mellan 

07:30 och 15:30.  

 

 – Vi har lyssnat på företagarnas önskemål och öppnar för företag och verksamheter som får samma 

tider under hela veckan, säger avfallschef Jimmy Nilsson. 

 

Interaktiv kommunbroschyr 

Några Nordanstigsföretag nappade på erbjudandet om att vara med i den interaktiva broschyren som nu 

är klar och finns att länka till. Använd den som ett medel att locka medarbetare till vår kommun, ha den 

som en länk på din hemsida. 

 

Länken hittar du här: http://www.sebroschyr.se/NordanstigsKommun/WebView/ 

 

Prenumerera på Upplev Nordanstig i mobilen 

Nu kan du anmäla dig till en sms-tjänst hos Upplev Nordanstig så att du snabbt kan ta del av olika 

erbjudanden från företag och föreningar i kommunen. Tjänsten är kostnadsfri och kan när som helst 

sägas upp.  

 

Så här gör du för att starta din prenumeration: skicka ett sms till 71050 med texten nordanstig. 

 

  

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2018-06-19-mikrostod-till-sma-foretag-inom-naturturism.html
http://www.sebroschyr.se/NordanstigsKommun/WebView/


 

 

Företagsbesök med näringslivskontoret 

Näringslivskontoret planerar att utföra 20 företagsbesök per år där vi tar med oss politik och 

näringslivsutvecklare. Ibland följer också arbetsförmedlingen och kommunens miljö och klimatstrateg 

med. Hittills i år har fem företag besökts där politiker deltagit.  

 

Hör av dig till näringslivskontoret om du också vill ha ett företagsbesök! 

 

På följande sidor kan du läsa om de företag vi besökt under februari och en bit in i mars. 

 

 

Hälsingeläkarna 

Årets andra företagsbesök gjordes hos 

Hälsingeläkarna i Harmånger. Hälsingeläkarna 

ägs och drivs av Birgitta Ellström, Per 

Granström och Lena Bergqvist. De etablerade 

verksamheten 2010 när Hälsovalet infördes i 

Sverige. Företaget sysselsätter 20-25 personer i 

dagsläget och vid nyanställning rekryterar man 

gärna personer från bygden. 

 

 

Läs mer: Årets andra företagsbesök gjordes hos 

Hälsingeläkarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.E.S.T.Å Mellanfjärden 

Den 28 februari var det dags för årets tredje företagsbesök. 

Entreprenörerna Eva Ericsson-Brusell och Tommy Brusell 

tog emot vårt sällskap. De driver bland annat Restaurang 

Sjömärket och Hotell Mellanfjärden och Flätningsindustrin 

som tillverkar ventilationsfilter. Under högsäsong har de 

ungefär 35 anställda i sina verksamheter. 

 

 

Läs mer: Mångsidiga företagare bidrar till 

samhällsutvecklingen 

 

 

 

  

Lena Bergqvist, Birgitta Ellström och Per Granström 

Fotograf: Helena Havela 

Bakre raden: Anna Heijbel-Hesselgren. Ingeli Gagner, Hans-Åke 

Oxelhöjd, Eva Ericsson-Brusell och Stig Eng 

 

Främre raden: Ola Wigg, Tor Torlander, Tommy Brusell 

 

Fotograf: Barbro Björklund 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-02-15-arets-andra-foretagsbesok-gjordes-hos-halsingelakarna.html
https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-02-15-arets-andra-foretagsbesok-gjordes-hos-halsingelakarna.html
https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-03-04-mangsidiga-foretagare-bidrar-till-samhallsutvecklingen.html
https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-03-04-mangsidiga-foretagare-bidrar-till-samhallsutvecklingen.html


 

 

Wahlmans Textil Import 

Den 7 mars var det Wahlmans Textil Import i Gnarp som 

stod för värdskapet. Viola Schavon, ägare och VD, visade 

runt i det som blivit Norrlands största tygföretag. Wahlmans 

Textil Import har idag 4 anställda och häften av försäljningen 

sker via företagets webbutik. Viola och hennes duktiga 

medarbetare syr själva upp de modeller av väskor, lapptäcken 

och annat som visas i butiken.  

 

 

Läs mer: Tyger från hela världen i Gnarp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huset på Hea 

Det femte företagsbesöket för året bjöd Anette 

Carlén på i Huset på Hea som är en relativt 

nyöppnad verksamhet. Här kan du både fika i 

mysig miljö och inspireras av 

inredningsprodukter eller ha möten som tex 

arbetsplatsträffar. Väggarna pryds av konst av 

gästutställare. I Huset på Hea kan du också 

köpa tulpaner och krukväxter. Cafét är ett av få 

som har öppet året runt, onsdag till söndag. 

 

 

Läs mer: Gammalt blir nytt i Huset på Hea 

 

 

  

Stig Eng, Tove Storm, Monica Berglin, Ola Wigg och Viola Schavon 

 

Fotograf: Ingeli Gagner 

Barbro Björklund, Stig Eng, Anette Carlén, Hans-Åke Oxelhöjd, Ola Wigg med en 

Nordanstigsbricka och Ingeli Gagner 

 

Fotograf: Hans-Åke Oxelhöjd med tidsinställd kamera 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-03-12-tyger-fran-hela-varlden-i-gnarp.html
https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-03-26-gammalt-blir-nytt-i-huset-pa-hea.html


 

 


