
 

 

Nyhetsbrev nr 3 2019  

 

Industridagarna 24-25 maj på Bergsjöverkens Företagsby 

Boka in 24-25 maj i din kalender för Industridagarna 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. Program 

för dessa spännande dagar hittar du på näst sista sidan i nyhetsbrevet eller här. 

 

Pride Nordanstig och Kulturdagarna 

25 maj tågar vi tillsammans genom Bergsjö. Initiativtagare till paraden och tillika genomförare är 

Johanna Sandström och Daniella Dahlström i Skogsrå Productions. Nordanstig Pride arrangeras 

tillsammans med bland annat Nordanstigs kommun och Svenska Kyrkan.  

 

Hålltider för paraden: 

13:00 samling på fotbollsplanen bakom ICA 

14:00 Parad genom Bergsjö upp till Bergsjöparken 

14:30 Picknick på Bergsjöparken 

15:00 Musikunderhållning och talare 

 

På kvällen arrangerar Svenska Kyrkan en Regnbågsmässa. 

 

Föreningar, företag, organisationer, politiska partier och andra större grupper som vill tåga med i 

paraden anmäler sitt deltagande till skogsraproductions@gmail.com.  

 

I sommar kommer Hulda! 

Turbåten M/S Hulda kommer att trafikera Nordanstigskusten ett par gånger i sommar. Ombord kan du 

njuta av den fina skärgården och samtidigt få en kopp kaffe, sedan avslutas båtturen med en god 

middag. 

 

Håll utkik efter mer information om M/S Hulda och hennes turer, eller hör av dig till Barbro Björklund 

på näringslivskontoret eller Camilla Eriksson-Uddén på turistbyrån.  

 

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

Camilla Eriksson-Uddén, mail: camilla.eriksson-udden@nordanstig.se, mobil: 070-543 27 84 

 

Miljoner i företagsstöd till Nordanstig 

Under 2018 beviljade Region Gävleborg 37 miljoner kronor i stöd till företag i länet. 

Näringslivskontoret har varit bollplank till ca 4,5 av de här miljonerna, där Häggs Bildemontering AB i 

Vattlång och PralinPinglan AB i Gnarp är några av de företag som fått stöd via Regionen. 

Näringslivskontoret har också varit bollplank till det företag som fått 5,4 miljoner kronor i stöd från 

Tillväxtverket. 

 

Du kan läsa mer om flera fina företag i den här interaktiva broschyren:  Möjligheternas Region 

 

Nordanstigs GALAN är tillbaka 

I höst kommer Nordanstigs GALAN tillbaka! Mer information kommer under sommaren, så håll utkik! 

  

 Psst… Kulturdagarnas program  

 hittar du sist i nyhetsbrevet 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-05-09-bergsjoverkens-foretagsby-sjuder-av-liv-----besok-industridagarna.html
mailto:skogsraproductions@gmail.com
mailto:barbro.bjorklund@nordanstig.se
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Näringslivsenheten har fått tillökning 
Sedan årsskiftet har näringslivsenheten vuxit både i innehåll och till antal medarbetare. 

Numera ingår även fritid i näringslivsenheten. Andreas Mossnelid är kommunens fritidsutvecklare och 

har sitt kontor hos oss på näringslivskontoret. Andreas håller på att ta fram en fritidsstrategi för 

kommunen. 

 

Våra näringslivsutvecklare Barbro Björklund och Ingeli Gagner har fördelat kultur, besöksnäring och 

näringsliv mellan sig och jobbar, som Andreas, med att ta fram strategier för respektive område. 

 

Energieffektiviseringskvällen 27 mars 

Den 27 mars träffades 26 personer från 13 företag och näringslivskontoret på Bergsjöverken där 

Magnus Olander från Region Gävleborg berättade om energieffektiviseringsstöd och hur det fungerar. 

Lars Lindqvist från Functionlightning berättade om effektiv industribelysning och Johan Nilsson från 

JN Solar informerade om solpaneler. Tillsammans gick deltagarna runt kring Bergsjöverken för att få 

tips och råd i hur man identifierar energitjuvar.  

 

Hör av dig till Ingeli Gagner på näringslivskontoret om du vill du veta mer om smart energi och 

energieffektiviseringsstöd. 

 

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

 

Informationsträff om Knoget 16 april 

Knogetmötet samlade ett 20-tal personer inklusive kommunens egna representanter.  

 

Mötet skedde i ett mycket tidigt skede för att informera och fånga upp synpunkter från närboende och 

andra berörda. Ett flertal synpunkter lämnades och några av dessa kommer att inarbetas i projekteringen.  

Även intressenter till att etablera sin verksamhet fanns på plats och dessa fick lämna sina synpunkter 

separat efter att det offentliga mötet var avslutat. 

 

Projektörer är nu upphandlade och arbetet fortskrider. Målet är att försäljning ska kunna ske i början av 

nästa år, alltså under 2020. 

 

Inköp Gävleborg, aktuella upphandlingar 

Utförare av personlig assistens Nordanstig 

 

Rivning av fastigheter Nordanstig 

 

Omhändertagande av hushållsavfall till förbränning 

 

Bredbandsmaterial, Fiberstaden AB Nordanstig och Hudiksvall 

 

Övriga aktuella upphandlingar i länet 

 

Föreningsträff 29 april 

Fritidsutvecklare Andreas Mossnelid bjöd in föreningar till en träff där han bland annat pratade om 

uppdraget att undersöka möjligheterna att öppna badhuset för allmänheten. Det berättades också om den 

inplanerade föreningsdagen som kommer att gå av stapeln den 14 september. Det kommer att bildas en 

arbetsgrupp inför föreningsdagen. Till arbetsgruppen efterlystes deltagare. 

 

Har du frågor om föreningsdagen eller vill anmäla dig till arbetsgruppen hör av dig till 

Andreas Mossnelid, mail: andreas.mossnelid@nordanstig.se, mobil: 070-578 31 40 
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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 åtta 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 i slutet av mars och i april. 

 

 

 

 

Bergsjö Kiosk & Spel 

Den 28 mars fick Bergsjö Kiosk & Spel och Pontus Tideman besök av tjänstemän från näringslivs-

enheten och förtroendevalda. Det är en strid ström av morgonkunder som vill köpa lite kaffe, hämta 

paket eller lämna en tipsrad. Mellan kunderna hinner Pontus berätta om sin verksamhet och de problem 

han stöter på. Han framförde också ett önskemål om uppfräschning av paviljongen i parken mitt emot 

Ica. Det skulle höja trivseln i Bergsjö, menade han. 

 

Läs mer: Viktig service och personligt bemötande på kiosken i Bergsjö 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stig Eng, Barbro Björklund, Pontus Tideman, Tor Torlander, Helena Havela och Ingeli Gagner. 

Fotograf: Hans-Åke Oxelhöjd 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-04-09-viktig-service-och-personligt-bemotande-pa-kiosken-i-bergsjo.html


 

 

 

 

 

 

Halls Gård 

Storskogen Hästturer är ett passande namn på verksamheten som har skogen inpå knuten. Här bedriver 

Elin och Grover Östberg egen hästuppfödning med två godkända avelshingstar, de har också guidade 

rid- och körturer, ridlektioner, kurser, motionsridning och lägerverksamhet. Den närmaste framtiden 

kommer verksamheten att utökas med en oval tävlingsbana som är godkänd för internationella tävlingar. 

Man bygger också ett stall och sadelkammare. Under besöket diskuterades besöksnäringen och dess 

betydelse för Hassela och Nordanstig. Paret Östberg uttrycker en uppskattning för det arbete som 

föreningen Nordanstigs Turism och kommunen gör tillsammans för att lyfta turismen och skapa 

samarbete mellan entreprenörer. 

 

Läs mer: Nästan 1700 besökare kom till Halls gård förra året 

 

  

Grover Östberg, Ola Wigg, Elin Östberg, Ingeli Gagner och Hans-Åke Oxelhöjd 

Med på bilden är också hästen Albert frá Féti och hundarna Lisa och Asta 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-04-24-nastan-1700-besokare-kom-till-halls-gard-forra-aret.html


 

 

 

 

 

 

 

Skrämsta Gård 

Årets åttonde företagsbesök gjordes hos bröderna Per och Magnus Johansson som tillsammans driver 

Skrämsta gård i Bergsjö. Bröderna tog över familjeföretaget 2011. Gården producerar både mjölk och 

kött. På gården finns ungefär 800 djur och av dem är 310 mjölkande kor. Under företagsbesöket togs 

många viktiga frågor upp, bland annat om jordbruksstöd, innovationer inom jordbruket och hållbara 

produkter. Den viktiga fiberfrågan kom också upp. På frågan om vad kommunen kan hjälpa till med 

svarade bröderna att de gärna ser att kommunen lyfter jordbruket som den viktiga bransch det är.  

 

Vi fick också kika in i kalvavdelningen, klicka in på filmen i reportaget i länken nedan. 

 

Läs mer: På Skrämsta gård produceras tusentals liter mjölk varje dag 

 

 

  

Elisabeth Lindberg (Arbetsförmedlingen), Ola Wigg, Per-Ola Wadin, Magnus Johansson, Stig Eng och Per Johansson.. 

Fotograf: Ingeli Gagner 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-05-03-pa-skramsta-gard-produceras-tusentals-liter-mjolk-varje-dag.html


 

 

  



 

 


