
 

 

 

Nyhetsbrev nr 5 2019  

 

 

Vi närmar oss 1000! 

I vårt företagsregister har vi just nu 993 registrerade företag och majoriteten är aktiva mindre företag. Vi 

väntar med spänning på nummer 1000! 

 

Starta-eget-kurs 

Den 24 oktober drog höstens starta-eget-kurs igång, med en träff i veckan i sex veckor. Den här 

terminen anmälde åtta engagerade deltagare sig till kursen. Förhoppningsvis bidrar dessa snart till ännu 

fler fina företag i kommunen. Folkuniversitet är kursansvariga och näringslivskontoret samordnar 

kursen. 

 

Vi flytt int’! 

Ventilationsproblem i kulturhuset Bergsjögården har det senaste året aktualiserat en flytt av 

näringslivskontoret till kommunhuset. Nu är det klart att bristerna ska åtgärdas, det betyder att både 

näringslivskontoret och kulturhuset Bergsjögården därmed blir kvar. Alla nöjda och glada! 

 

Mentorprogrammet 2020 

Varje år genomförs ett gemensamt mentorprogram. Under 2019 har 23 personer deltagit i programmet. 

Nu söker vi fler företagare som är intresserade av att vara med i mentorprogrammet antingen som adept 

eller som mentor. Bakom satsningen står Nordanstigs näringslivskontor, Hudiksvalls Näringslivsbolag, 

Ljusdals näringslivskontor och Almi. 

 

Mentorprogrammet 2020 startar i januari 2020 och sista anmälningsdag är 30 november 2019. Skynda 

dig att anmäla dig då antalet platser är begränsat. 

 

Hör av dig till Barbro Björklund, barbro.bjorklund@nordanstig.se, 070-690 89 60 om du vill vara med. 

 

 

Inköp Gävleborg 

Inköp av lastbil och släp Hälsinglands Utbildningsförbund 

 

Laboratorietjänster Hälsingland 

 

Utförare av personlig assistans enligt LSS och SFB, Nordanstigs kommun 

 

Övriga aktuella upphandlingar 

 

  

mailto:barbro.bjorklund@nordanstig.se
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=11585
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https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeList.aspx?NoticeStatus=1


 

 

 

 

 

Företagsbesök med näringslivskontoret 

Näringslivskontoret planerar att utföra 20 företagsbesök per år med politiker och näringslivsutvecklare. 

Ibland följer också arbetsförmedlingen eller kommunens miljö- och klimatstrateg med. Syftet med dessa 

besök är i första hand att företagen ska få möjlighet att framföra önskemål och funderingar direkt till 

kommunens företrädare och att förtroendevalda ska få en större inblick i näringslivet. 

 

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

 

Kajutan Stocka 

När förra nyhetsbrevet skickades ut var artikeln om företagsbesöket hos Eva-Marie på Kajutan i Stocka 

inte publicerad på kommunens hemsida. Därför saknades länk till den artikeln i nyhetsbrevet. Länk till 

den artikeln kommer därför i det här nyhetsbrevet. 

 

Läs mer om Kajutan i Stocka: Eva-Marie har brunnit för handel i hela sitt yrkesliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsinglight Vattlång 

Årets elfte, och höstens första, företagsbesök gick den 30 augusti till Helsinglight i Vattlång. Petra Shara 

Stoor och Fredrik Fernlund köpte skolan 2015 och sedan dess pågår ett både spektakulärt och varsamt 

renoverande av rummen. Under besöket presenterade de sina idéer om den kreativitet som är tänkt ska 

flöda ur de olika verksamhetsområdena och om kulturarbetare som ska kunna mötas här. 

 

Läs mer om Helsinglight: Helsinglight - ett kreativt näste för konst 

  

Johan Ringmar, Stig Eng, Fredrik Fernlund, Petra Shara Stoor som håller dottern Liv i famnen, 

Ola Wigg, Elisabeth Lindberg AF, Ingeli Gagner och Hans-Åke Oxelhöjd 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-07-12-eva-marie-har-brunnit-for-handel-i-hela-sitt-yrkesliv.html
https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-09-02-helsinglight---ett-kreativt-naste-for-konst.html


 

 

 

 

 

Häggs Bildemontering 

Familjeföretaget Häggs Bildemontering fick 

den femte september besök av förtroendevalda och tjänstepersoner från kommunen. Företaget startades 

redan på 1950-talet av Helge Hägg och drivs idag av barnbarnen Niklas, Caroline och Mattias Hägg. 

Helge Hägg drev från början en liten cykelverkstad där även krockskadade bilar lagades, 1971 hade 

verksamheten vuxit så pass att Häggs Bildemontering AB bildades. 

 

”Hållbart kretslopp för en bättre värld” är företagets devis. Affärsidén är att demontera och återvinna 

bildelar och skicka det som blir över på destruktion. 

 

Läs mer om Häggs Bildemontering AB: Hållbart kretslopp viktigt för Häggs Bildemontering 

 

  

Niklas Hägg, Ingeli Gagner, Ingrid Hägg, Lennart Hägg, Tor Tolander, Ola Wigg, 

Emma Hägg, Johan Ringmar och Mattias Hägg  

Foto: Helena Havela 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-09-09-hallbart-kretslopp-viktigt-for-haggs-bildemontering-i-ilsbo.html


 

 

 

 

 

Plyfa AB Hassela 

 

På Plyfa AB i Hassela produceras fanér av gran som används vid parkettgolvstillverkning. Det berättade 

vd Fredrik Lenz när han tog emot förtroendevalda och tjänstemän som besökte företaget den 7 oktober. 

Plyfa har idag ungefär 90 anställda och ytterligare ett tiotal entreprenörer knutna till verksamheten. 

Huvudägaren Jussi Juselius är starkt engagerad i både fabrikens utveckling och Hasselabygden. 

Kompetensförsörjning är alltid en kritisk fråga för företag. 

 

– En attraktiv bygd och att man är en bra arbetsgivare är nyckeln för att kunna rekrytera arbetskraft, 

menar Fredrik Lenz. Hassela har här en fördel med jakt, fiske och skoteråkning samt tillgången till bra 

skidåkning. 

 

Läs mer om Plyfa AB: Fanértillverkaren Plyfa AB i Hassela fick besök 

 

 

 

 

 

  

Fredrik Lenz, Johan Ringmar, Ola Wigg, Tor Torlander  

Foto: Ingeli Gagner 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-10-10-fanertillverkaren-plyfa-ab-i-hassela-fick-besok.html


 

 

 

 

 

 

SMP Parts AB Ilsbo 

 

Målet för SMP Parts är att kunna ta större marknadsandelar och producera större volymer i Ilsbo. Nu 

genomförs investeringar och förändringar i verksamheten. Den 15 oktober fick företaget besök av 

förtroendevalda och tjänstemän från kommunen. 

 

– Jag tror på SMP Parts framtid då vi idag har ett produktsortiment som fungerar på grävmaskiner över 

hela världen samt att vi har många marknader som fortfarande inte har kommit igång att använda vissa 

av våra produkter, berättade företagets vd Hans Hanses. 

 

Läs mer om SMP Parts AB: SMP Parts ser framtiden i Ilsbo 

  

Stig Eng, Hans Hanses, Ingeli Gagner, Tor Torlander, Ola Wigg och Johan Ringmar  

Foto: Hans-Åke Oxelhöjd 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-10-24-smp-parts-ser-framtiden-i-ilsbo.html


 

 

 

 

 

 

Ica Supermarket Bergsjö 

ICA Supermarket Bergsjö var målet för årets femtonde företagsbesök. Systrarna Marina och Jana 

Hellman driver framgångsrikt M&J Hellmans Livs AB, mer känt som ICA Supermarket Bergsjö.  

 

Hjärtat klappar för bygden och hållbarhet är honnörsord i verksamheten. Marina och Jana är fjärde 

generationens handlare och butiken har varit mötesplatsen i centrum sedan huset byggdes 1973. Butiken 

omsätter idag 65 miljoner kronor och har 17 fast anställda plus 3-4 som jobbar extra. De är en viktig 

arbetsgivare i kommunen.  

 

Läs mer om ICA Supermarket Bergsjö: Fjärde generationens Ica-handlare i Bergsjö fick besök 

Ingeli Gagner, Elisabeth Lindberg (AF), Johan Ringmar, Tor Torlander, Ola Wigg, 

Jana Hellman och Marina Hellman  

Foto: Hans-Åke Oxelhöjd 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-11-11-fjarde-generationens-ica-handlare-i-bergsjo-fick-besok.html

