
 

 

 

Nyhetsbrev nr 6 2019  

 

Miljonregn till Nordanstigs företagsinvesteringar! 

Nordanstigs företagare tror på framtiden och möter den med olika slags satsningar och investeringar. 

Under 2019 har 12 företag beviljats stöd på drygt 8,8 miljoner för investeringsvolymen 27 miljoner kr.  

 

Grattis alla, däribland Stocka Emballage som du kan läsa mer om i slutet av nyhetsbrevet. 

 

De fem senaste åren har 31 företag tillsammans sökt och beviljats Regionala investeringsstöd på ca 24 

miljoner kr för totala investeringar* på närmare 82 miljoner kr! *) Uppskattat värde baserat på 

stödområde 

 

Många företagare har använt näringslivskontoret som bollplank och stöd för att göra sina ansökningar. 

En service som alla företagare kan få, och som vi vill att fler tar del av! Det finns pengar att hämta hem 

för produktutveckling, marknadsföring, energieffektivisering och investeringar i byggnader, utrustning 

och maskinpark mm.  

 

Observera att en ansökan ska lämnas in innan investeringen påbörjas.  

 

Hör av dig till näringslivskontoret om du går i utvecklingstankar!  

 

Är det dags för generationsskifte? 

Den 28 januari bjuder näringslivskontoret tillsammans med Coompanion in till en företagarträff där vi 

informerar om hur man kan planera ett generationsskifte. Informationen gäller både den som vill överta 

ett företag och den som planerar att överlåta ett företag. 

 

Plats: Bergsjögården 

Tid: 17:30 

 

För mer information och anmälan – hör av dig till Ingeli Gagner på näringslivskontoret telefon  

070-392 12 60, eller mail ingeli.gagner@nordanstig.se.  

 

Mentorprogrammet 2020 

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

Bakom satsningen står Nordanstigs näringslivskontor, Hudiksvalls Näringslivsbolag, Ljusdals 

näringslivskontor och Almi. 

 

Mentorprogrammet 2020 startar i januari 2020 och till kommande program har en adept och en mentor 

från Nordanstig anmält sig.  

 

Hör av dig till Ingeli Gagner på näringslivskontoret, ingeli.gagner@nordanstig.se, 070-392 12 60, om 

du vill veta mer. 
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Starta-eget-kurs  

Vårens starta-eget-kurs kommer att starta den 27 februari. Vi träffas sex gånger och går igenom de olika 

delarna i uppstart av företag. Dessa kurser är ett samarbetsprojekt mellan Region Gävleborg, 

Folkuniversitetet och länets kommuner. Kursledare kommande termin är Tommy Henriksen. 

 

Prao – åttorna ger sig ut i arbetslivet 

När jul och nyår passerat och vi går in i vårterminen så är det dags för årskurs åtta att leta spännande 

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

 

Kommunens företagare och entreprenörer är viktiga samhällspelare, ungdomarna i bygden är vår 

framtid, ta därför chansen att visa upp ditt företag. Vem vet – du kanske hittar en framtida medarbetare! 

 

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.  

 

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

 

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

 

Inköp Gävleborg 

Utförare av personlig assistans, Nordanstigs kommun 

 

Övriga aktuella upphandlingar hittar du här: Inköp Gävleborg 

 

Näringslivskontoret tar julledigt 

Näringslivskontoret håller stängt från och med den 20 december och är tillbaka igen den 7 januari.  

 

Företagsbesök med näringslivskontoret 

Målet för näringslivskontoret är 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. 

 

På följande sidor kan du läsa om de senaste företagsbesöken. 
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Kalahari Harmånger 

Kalahari drivs som en ekonomisk förening och är ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF. Som andra 

arbetsintegrerande sociala företag har Kalahari en dubbel affärsidé – företag som är upphandlade att 

stötta människor i sin utveckling att komma ut i arbete och samtidigt en verksamhet som vänder sig till 

marknaden. 

 

Läs mer om Kalahari: Kalahari – mer än bara loppis 

  

Helena Havela, Bente Sandström, Anna-Lena Arousell Berglund, Ola Wigg, Tor Torlander, och Stig Eng  

Foto: Ingeli Gagner 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-11-22-kalahari---mer-an-bara-loppis.html


 

 

 

 

 

 

Bergsjö Svets och Smide 

 

Mitt på golvet i industrilokalen ligger något som vid första anblicken ser ut att vara skrot, men som i 

stället visar sig vara delarna till en avancerad återvinningsmaskin. Det har kommit en beställning från 

Norge på en innovation och maskinen ska när den är klar pressa ihop aluminiumburkar till 

cylinderformade ämnen som sedan blir råmaterial till nya produkter. På vägen från skrot till klimatsmart 

burkpress ska Mats med personal och entreprenörer klippa plåt, svetsa, borra, måla och montera 

hydraulik. 

 

Läs mer om Bergsjö Svets och Smide: Tusenkonstnärerna på Bergsjö svets och smide fick besök 

 

  

Elisabeth Lindberg (AF), Mats Persson, Johan Ringmar och Ola Wigg 

Foto: Ingeli Gagner 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-11-26-tusenkonstnarerna-pa-bergsjo-svets-och-smide-fick-besok.html


 

 

 

 

 

 

Andersson Buss i Ilsbo AB 

 

Familjeföretaget Andersson Buss i Ilsbo AB håller till i Vattlång och drivs av Örjan Andersson, Liv 

Solberg och sonen Kristoffer. Den 26 november fick de besök av våra förtroendevalda och tjänstemän. 

 

Det är i en tuff bransch som Andersson Buss bedriver verksamhet. Konkurrensen är hård om 

resenärerna och det är viktigt att ha fina erbjudanden som lockar. De egna paketresorna där upplevelser, 

hotell och bussresa ingår är mest lönsamma. Liv Solberg är den som bokar hotell, teatrar och andra 

evenemang som sedan blir till bokningsbara paket. 

 

Läs mer om Andersson Buss i Ilsbo AB: Ständigt på väg - Andersson Buss i Ilsbo AB 

 

  

Örjan Andersson, Kristoffer Solberg Andersson och Liv Solberg 

Foto: Ingeli Gagner 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-12-02-standigt-pa-vag---andersson-buss-i-ilsbo-ab.html


 

 

 

 

 

 

Stocka Emballage, Stocka 

 

Företagaren Patrik Enros är en driven entreprenör som ständigt vill vidare. Hans företag Stocka 

Emballage med en omsättning på 42 miljoner kronor har nu beviljats över 1,3 miljoner i företagsstöd till 

ett nytt hyvleri. Den 16 december fick Patrik och hans företag besök av förtroendevalda och tjänstemän 

på kommunen. 

 

Läs mer om Stocka Emballage: Stocka Emballage - företaget med lokal stolthet och viljan att satsa 

 

 

Djurkollo, Gnarp 

Den 10 december besöktes Djurkollo i Gnarp. Text och bild från det besöket kommer i nästa 

nyhetsbrev. 

 

 

Patrik Enros 

Foto: Cilla Larsdotter 

God jul & Gott nytt år 
önskar 

Näringslivskontoret 

Kyrksjön Bergsjö 

Foto: Helena Havela 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-12-18-stocka-emballage---foretaget-med-lokal-stolthet-och-viljan-att-satsa.html

