
 

 

 

 

Nyhetsbrev nr 4 2019  

 

Succé för Industridagarna på Bergsjöverken 

Den 24 maj klockan 09.00 slogs portarna upp till Bergsjöverkens allra första Industridagar. Ett 30-tal 

personer deltog i den första guidade rundturen i området där besökarna fick en inblick i de olika företag 

som finns inom Bergsjöverken. Näringslivskontoret fanns på plats och näringslivsutvecklare Ingeli 

Gagner höll ett kort seminarium om företags- och investeringsstöd. Omkring 600 intresserade personer 

besökte Bergsjöverken under två fantastiska dagar!  

 

 

 

Upplev Nordanstigskusten med M/S Hulda 

I sommar kommer turbåten M/S Hulda att ta passagerare från Stocka upp till Mellanfjärden vid två 

tillfällen, 11 och 15 juli. Ombord på båten bjuds du på kaffe och smörgås. Framme i Mellanfjärden äter 

du lunch på restaurang Sjömärket. 

 

Här hittar du mer information om M/S Hulda och hur du bokar din plats: 

 

Upplev Nordanstigskusten 

  

Foto: Ingeli Gagner 

https://www.upplevnordanstig.se/sv/boka/evenemanget/1813459/upplev-nordanstigskusten/detaljer?page=2&search=s%3D20190617&filter=d%3D20190617


 

 

 

 

Pride 2019 

Nordanstigs första Prideparad blev en succé! Omkring 240 personer deltog i paraden, som tågade från 

fotbollsplanen mitt i Bergsjö, genom centrum och upp till Bergsjöparken. Där väntade fika, tal och 

underhållning. Skogsrå Productions, längst ner till vänster i bild, har gjort ett jättefint jobb med att 

arrangera paraden. Varmt tack Johanna och Daniella! 

 

 

 

Företagsklimatet ska bli bättre! 

Lotta Petterson, Svenskt Näringslivs regionchef i Gävleborg presenterade den 23 maj enkätsvaren för 

Nordanstigs företagsklimat. Det är alltså summan av attityder, regler, institutioner och kunskaper som 

möter företagen i vardagen. Det sammanfattande betyget från företagen för Nordanstig är 3,1 medan 

politikerna här ger betyget 3,6 på en 6-gradig skala. Företagare i hela landet ger företagsklimatet i 

Sverige medelbetyget 3,42 medan svenska politiker ger betyget 4,1. 

 

Vi ligger alltså lägre än Sverigesnittet och tillsammans har vi en del att jobba på för att lyfta 

Nordanstig! 

 

Ett uppföljningsmöte om företagsklimatet kommer att äga rum efter sommaren.  

 

Ta del av enkätsvaren för Nordanstig via länken nedan. Hör av dig till Ingeli på Näringslivskontoret 

med synpunkter! 

 

Företagsklimatet i Nordanstig 

  

https://www.foretagsklimat.se/nordanstig


 

 

 

 

 

NordanstigsGALAN – INSTÄLLD  

I tidigare nyhetsbrev har ni kunnat läsa i små korta blänkare att NordanstigsGALAN kommer att gå av 

stapeln igen i höst. Nu har kommunens politiker tyvärr tagit beslut om att galan INTE blir av på grund 

av det ekonomiska läget i kommunen.  

 

Hållbarhet och tillväxt – går det ihop? 

Vill du få ökad kunskap och förståelse om och för hållbarhet? Hur kan ditt företags hållbarhetsarbete se 

ut? I höst kommer en seminarieserie inom området hållbarhet och ökad tillväxt att hållas. Vi söker 

därför redan nu dig som är intresserad.  

 

Hör av dig till Ingeli Gagner på näringslivskontoret så får du veta mer, 070-392 12 60, 

ingeli.gagner@nordanstig.se 

 

Sälj mer lokalt!  

Save the date! 2 september mellan 18.00-20.00 träffas vi på Bergsjöverkens Industriby och där får vi 

handfasta tips och råd om hur man lägger anbud. Till vår hjälp har vi kommunens nya 

upphandlingsstrateg Ingvar Berg, han guidar oss igenom den ibland snåriga djungeln av upphandling 

och anbud. 

 

Näringslivskontoret och upphandlingsstrateg Ingvar Berg vill se fler anbud i lokala och regionala 

upphandlingar från Nordanstigs företag! Kom och lyssna, vi bjuder på fika. 

 

Inköp Gävleborg 

Utförare av personlig assistans enligt LSS och SFB, Nordanstigs kommun 

 

Personalstöd 

 

Förpackningsmaterial gällande matdistribution 

 

Marknads- opinions- medarbetar- och attitydundersökningar 

 

Sjukvårdsmaterial 

 

Övriga upphandlingar i länet 

 

 

Näringslivskontoret under sommaren 

Näringslivskontoret håller stängt veckorna 27-31. Vi är tillbaka på plats igen den 5 augusti med 

nyladdade batterier. 

  

mailto:ingeli.gagner@nordanstig.se
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=4741
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=10853
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=10885
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=10850
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=10746
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeList.aspx?NoticeStatus=1


 

 

 

 

Företagsbesök med näringslivskontoret 

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

näringslivsutvecklare. Ibland följer också arbetsförmedlingen och kommunens miljö- och klimatstrateg 

med. Hittills i år har nio företag besökts där politiker deltagit, det tionde besöket hade politikerna annat 

inbokat.  

 

Hör av dig till näringslivskontoret om du också vill ha ett företagsbesök! Under maj och juni besökte vi 

följande företag 

 

Kajutan Stocka 

Den 28 maj stod årets nionde företagsbesök på agendan. Då det händer mycket den här årstiden så var 

det en något decimerad skara som hälsade på i Stocka hos Eva-Marie Bäcklund och hennes lanthandel 

Kajutan. Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg, oppositionsråd Tor Torlander och 

samhällsutvecklingschef Hans-Åke Oxelhöjd fick ta del av Eva-Maries företagande och 

utvecklingsplaner. Dessa planer har redan satts igång med beviljat bygglov för en inglasad fikadel, ny 

veranda och en tillgänglighetsanpassad toalett. 

 

Kajutan är, förutom lanthandel, även kommunens enda servicepunkt. En servicepunkt som bland annat 

kör ut varor till medborgarna. En satsning som kommunen gör tillsammans med regionen. 

 

Läs mer: eftersom artikeln inte är publicerad på vår hemsida än kommer länk till läs mer i nästa 

nyhetsbrev.  

 

 

Ola Wigg, Eva-Marie Bäcklund och Tor Torlander 

Foto: Hans-Åke Oxelhöjd 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gräsåsens Trädgårdskafé 

Torsdagen den 13 juni var det dags för årets tionde företagsbesök med näringslivsutvecklare och 

politiker. Dessvärre kunde politikerna inte delta då de hade annat inbokat. De får ta en tur själva till 

Gräsåsens Trädgårdskafé för den här upplevelsen vill man inte missa! Marie Sundin tog emot i sin 

vedspisuppvärmda stuga, den här dagen var lite kulen så det värmde gott att få sitta där och dricka en 

kopp gott kaffe och njuta av Maries goda hembakta bröd och småkakor. 

 

Marie öppnade sitt trädgårdskafé 2010, då som en Öppen Trädgård. Tidningen Land sökte öppna 

trädgårdar och fastnade för denna som en av få vid den tiden i Hälsingland. Det var sonhustrun som 

inspirerade Marie till trädgårdsprojektet och att visa resultatet för allmänheten. Familjen flyttade till 

Gräsåsen i slutet av 80-talet och tio år senare byggde de bakstugan som sedan omvandlats till kafé. 

 

Läs mer: Företagsbesök hos Gräsåsens Trädgårdscafé 

 

 

  

Johan Ringmar, Barbro Björklund, Ingeli Gagner, Marie Sundin och Helena Havela. 

Foto: Hans-Åke Oxelhöjd 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-06-18-foretagsbesok-pa-grasasens-tradgardskafe.html


 

 

 

 

 

 

 

Tyg & Garnladan 

Torsdagen den 13 juni gjorde Näringslivskontoret ett spontanbesök hos Agneta Tjärnlund Örn i Tyg och 

Garnladan väster om Hassela. Butiken ligger utmed vägen mot Ersk-Matsgården och Gräsåsens 

Trädgårdskafé. 

 

Det är svårt att tro att så mycket tyger, garner, knappar och spetsar finns att botanisera bland så långt 

bort från allfarvägen. Här finns dessutom presentartiklar, ljus och färdigstickade kläder med mera. 

 

– Det är många långväga besökare som hittar hit, men för den som har långt att åka är det bäst att ringa 

först för att försäkra sig om att jag inte är ute på vift, säger Agneta. 

 

Läs mer: Agnetas lada är full av tyger och spetsar 

 

Vi önskar alla fantastiska företagare en riktigt skön sommar!  

En liten humla söker nektar 

Foto: Helena Havela 

I spegeln: Barbro Björklund, Agneta Tjärnlund Örn och Helena Havela. Till höger: knapphörnet i Agnetas butik. 

Foto: Ingeli Gagner 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-06-24-agnetas-lada-ar-full-av-tyger-och-spetsar.html

