
 

 

 

Nyhetsbrev nr 1 2020  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många investeringar på gång 

Redan nu i början av 2020 så är det många företagsinvesteringar på gång i kommunen inom olika 

branscher. Många företagare hör av sig till oss på Näringslivskontoret för support och bollplank för att 

göra ansökningar för de olika investeringsstöden som finns. Det är både bra och kul tycker vi! 
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Extra näringslivsråd 

Ett extra näringslivsråd mellan företagsrepresentanter och kommunledning kommer att hållas den 10 

februari för att diskutera ett förbättrat företagsklimat i Nordanstig. Hör av dig till en 

företagsrepresentant eller till näringslivskontoret med dina synpunkter, tankar och idéer! 

 

Nordanstigs företagarförening, vice ordförande John Lundholm, 076-225 56 24 

 

Ortsrepresentanter:  

Harmånger – Göran Ekblom, Harmångers Plåt, 070-677 55 15 

Hassela – Fredrik Lenz, Plyfa, 070-334 41 20 

Gnarp – Madelene Holmsten, Bergmanplast, 070-292 63 58 

Besöksnäringen – Ulf Broman, Kustvägen, 070-333 44 46 

 

Lantmännens Riksförbund, LRF: Marie Westin, 070-282 01 23  

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

 

Prao – åttorna ger sig ut i arbetslivet 

Under vecka 11 kommer årskurs åtta att ha sin prao. De är snart igång med att hitta bra och spännande 

prao-platser. Kan det vara ditt företag de letar?  

 

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! 

 

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

 

Annette Åström, Bergsjö centralskola, annette.astrom@nordanstig.se, 070-329 05 53 

 

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

 

Inköp Gävleborg 
Väglinjemarkeringar, Gävleborgs län 

 

Försäljningstjänst Fordon och maskiner samt övriga inventarier, Nordanstigs kommun 

 

Skötsel av anläggningar i skärgården, Hudiksvalls kommun 

 

Övriga aktuella upphandlingar 
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Företagsbesök med näringslivskontoret 
Målet för näringslivskontoret är att utföra 20 företagsbesök per år med politiker och 

näringslivsutvecklare.  

 

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

 

Hassela Ski Resort 

Hassela Ski Resort erbjuder totalt 900 bäddar i stugor och på hotellet. Målgruppen är i första hand 

barnfamiljer och anläggningen är öppen 110 dygn per år. Den åttonde januari kom förtroendevalda och 

tjänstepersoner på kommunen till Hassela Ski Resort på besök. 

 

Hassela Ski Resort inledde säsongen den 22 december och kommer att ha öppet till och med den 12 

april. Det är inte helt lätt att driva en skidanläggning med snöfattiga vintrar. De geografiska 

förhållandena i Hassela är annorlunda än i till exempel Sälen och därför står ett snökanonsystem med 

högre kapacitet högt upp på prioriteringslistan. 

 

Läs mer om Hassela Ski Resort: På besök hos Hassela Ski Resort 

 

Lars Forsberg, driftsansvarig och Per Torné, fastighetsdirektör 

Foto: Helena Havela 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2020/2020-01-14-pa-besok-hos-hassela-ski-resort.html

