Företagsamt
Information till dig som är företagare

Företagsamt
”Företagsamt” är ett nytt informationsblad till dig som företagare och är en del av det samarbete som under våren inletts
mellan Nordmalings kommun
och Stiftelsen Navet.
Vid årsskiftet inledde Stiftelsen
Navet och Nordmalings kommun
ett samarbete kring näringslivsutvecklingen i kommunen. Syftet
är bl a att ge dig som företagare
bättre information om vad vi som
instanser kan hjälpa dig med och
vad som är på gång på näringslivssidan både i och utanför kommunen.
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Förutom information och affärsrådgivning för nya och befintliga
företag, kommer vi under våren
att anordna en rad träffar med
olika teman. Några av dessa riktar
sig specifikt till kvinnliga företagare.
Vi kommer även att genom en
rad företagsbesök ta pulsen på
kommunens företagsklimat. Vår
förhoppning är att vi på detta sätt
kan ta del av era synpunkter på
hur vi på bästa sätt skulle kunna
hjälpa er.
Det här bladet är till för er så kom
gärna med synpunkter!

26 februari 7.30
Frukostmöte på Levar Hotell för
kvinnliga företagare
Paula Quinoñes, /pq, berättar om
det webbaserade affärsnätverket
LinkedIN
11 mars 18.00
Informationsmöte med buffé och
mingel på Lenas Vägkrog
Arr. Företagarna, Nordmaling
12 mars 7.30
Frukostmöte på Levar Hotell
Länsstyrelsen informerar om företagsstöd
26 mars 7.30
Frukostmöte på Café Orädd, Lögdeå
Christer Johansson från Svenskt
Näringsliv informerar om olika typer
av företagsförsäkringar

Välbesökt frukostmöte
I veckan gästades Nordmaling
av Per-Arne Leijerholt och
Robert Olofsson från Almi Företagspartner AB. Ett trettiotal
företagare slöt upp vid frukostmötet.
Almi Företagspartner AB som
ägs av staten, har som uppdrag att
arbeta med näringspolitiska frågor
med syfte att främja näringslivets
utveckling. För dig som företagare
innebär det konkret att ni dels kan
få hjälp med rådgivning och dels
med finansiering.
I rådgivningsprocessen arbetar
Almi utifrån ert eget företags
specifika behov och efter att bl a

ha analyserat lönsamhet, marknad
och eventuella nya produktidéer
tas en konkret handlingsplan fram.

Nytt om företag

De kan även erbjuda ett ettårigt
mentorsprogram som visat sig
vara framgångsrikt. Hela 85% av
företagen som deltagit i programmet anser att det bidragit till en
snabbare företagsutveckling.

I Långed snickras det för fullt när
Cecilia Forsbergs och John Bøges
nya verkstäder tar form under gemensamt tak, ”Humlebäck” som
de valt att kalla sin idé för. Cecilia
är keramiker och John möbelsnickare och förutom verkstäder
kommer byggnaden att inrymma
en utställningsdel och på sikt även
ett kafé. Ett nytt utflyktsmål att se
fram emot alltså!
Följ deras arbete på:
www.humleback.blogspot.com
www.cecilaforsberg.se
www.boege3.dk

Almi kan även bistå med olika
typer av lån för företag som har
investeringsbehov och behöver
ytterligare finansiering utöver
banklån.
Mer information om Almi hittar ni
på: www.almi.se/Nord.

Nya verkstäder växer fram
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Café Orädd nytt kafé i Lögdeå
I januari slogs portarna upp till
Café Orädd i Lögdeå. Företagsamt åkte dit på besök och fick
en pratsstund över en lunchmacka.
Kaféet ligger beläget i ett boningshus i centrala Lögdeå och
bakom idén står Martin Rydgren
och Sylvia Orädd. De förvärvade
fastigheten för drygt ett och ett
halvt år sedan och i januari ansåg de att de hunnit så långt med
alla förberedelser att det var dags
för invigning. ”Fast än är vi inte
riktigt klara”, berättar Martin. Ett
nytt kök ska bl a iordningsställas
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Information från
kommunen
och tills det är klart serveras kakor
från bl a bageriet i Norrfors. I
kaféutbudet finns även smörgåsar
och jag väljer en baguette med
getost, soltorkade tomater och
granatäppelkärnor.
Förutom kafédelen inrymmer
även Café Orädd en butiksdel med
bl a glas och smide signerat makarna Linda och Mattias Baudin.
Mer information om Café Orädd
hittar du på Facebook.
Öppettiderna är tisdag-fredag
10.30-17.00 och lördagar 11.0015.00.

Möte om Sulzer Pump Solutions
Nordmaling AB framtid.
I början av februari träffades
representanter från Sulzer Pumps,
Nordmalings kommun, Länsstyrelsen, Region Västerbotten
samt Arbetsförmedlingen för att
diskutera lösningar för företagets
framtid. Arbetet med detta kommer att fortsätta under våren.
Handlingsplan för näringslivsutveckling.
En handlingsplan för näringslivsutvecklingen i kommunen
2014-2015 har tagits fram och
beslut kring den kommer att tas
vid nästa kommunfullmäktige 24
februari.
Planen beskriver bl a kommunens
roll i utvecklingen och vilka åtgärder som ska genomföras för att
förbättra och utveckla näringslivet
i kommunen. Mer information om
planen kommer i nästa nummer.

Kontaktinformation
Stiftelsen Navet

Nordmalings kommun

Sirpa Kärki
Telefon: 0930-106 90
Mobil: 070-67 22 809
E-post: info@stiftelsennavet.se
Redaktör för Företagsamt

Conny Nordendahl
Telefon: 0930-143 85
Mobil: 073-0345550
E-post:
conny.nordendahl@nordmaling.se
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