Företagsamt
Information till dig som är företagare

Handlingsplan för näringslivet
”Att få företag att etablera sig
och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande
driver tillväxt, ger ekonomisk
utveckling och därmed välfärd
och arbete.”

I planen påpekas också vikten av
att jobba för att stimulera nyföretagandet och för att öka och
fördjupa samarbetet mellan det
lokala näringslivet och skolor,
högskolor samt universitet.

I februari tog kommunfullmäktige
ett beslut om en handlingsplan för
näringslivet. Planen syftar bl a på
att förbättra servicen till dig som
företagare. Målet är att öka dialogen mellan företagen och kommunen genom att bl a anordna
frukost- och kvällsmöten och via
enskilda företagsbesök. Ett annat
viktigt mål är att företagarna ska
känna delaktighet i kommunens
näringslivsarbete.

Kommunen ska även arbeta för
att förbättra kommunens position i den ranking som Svenskt
Näringsliv årligen tar fram över
företagsklimatet i landet.
Vidare ska kommunen jobba i
nära samarbete med andra näringslivsaktörer och med att söka
strategiska allianser.
Hela dokumentet hittar du på:
www.nordmaling.se/foretag

LinkedIn ett webbaserat affärsnätverk
I slutet av februari hölls den
första träffen för kommunens
företag som drivs av kvinnor.
Paula Quinoñes, kommunikationskonsult på /pq, berättade
om det webbaserade affärsnätverket LinkedIn.

Vid sidan av andra social nätverk
som t ex Facebook, har LinkedIn
vuxit fram som ett alternativ för
den som vill skilja sitt privata
nätverk från det offentliga.
Under mötet tipsade Paula om vad
du som företagare ska tänka på
när du bl a lägger upp din profil
- allt ifrån foto till presentationen
av dig själv och dina affärsområden.
Under mötet framkom det önskemål om ett ytterligare möte med
samma tema. En ny träff är planerad till 9 april. Mer information
om detta kommer i ett separat
utskick.
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Kalendarium
15 mars 18.00
Nordmalings Handel har årsmöte,
i Oasen
26 mars 7.30
Frukostmöte för dig som är kvinna
och driver företag,
på Café Orädd, Lögdeå.
Christer Johansson från
Svenskt Näringsliv informerar om
olika typer av företagsförsäkringar.
9 april 7.30
Frukostmöte på Levar Hotell
Hur kan vi som företag hjälpa unga
in i arbetslivet?
Helena Nordberg, Swedbank berättar
om projektet ”Unga jobb”.
9 april 17.30
Workshop om affärsnätverket LinkedIn med Paula Quinoñes från
/pq, på Levar Hotell
Workshopen riktar sig till dig som är
kvinna och driver företag.

Nytt om företag
Nya verksamheter på
Olofsfors Bruk
Flera nya företag har eller håller
på att etablera sig på Olofsfors
bruk, bl a ett möbelsnickeri och
ett företag som jobbar med akupunktur, yoga mm.
Inom kort blir det även klart vilka
de nya entreprenörerna på Herrgården blir. Planerna är att verksamheten ska vara igång igen till
sommarsäsongen.
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Haeggmans Guld
en av kommunens äldsta företag

Information från
kommunen

I mars i år är det 10 år sedan
Majlis Westermark övertog
Haeggmans guld - det företag
som varit hennes arbetsplats
från sjutton års ålder.

www.visitnordmaling.se

Haeggmans guld är belägen i
centrala Nordmaling och är ett av
kommunens äldsta företag, grundat 1884. I butiken kan du som
kund hitta allt från doppresenter
till förlovningsringar. Tidigare tillverkades egna smycken i affären
men idag samarbetar Majlis med

en guldsmed i Vännäs. Det samarbete har inneburit att sortimentet
av egna unika smycken utökats
med ringar, halsband m m med
det sk ”Torrböleskeppet” som
motiv.
I presenthörnan som startades efter Sparbankens flytt från huset på
1980-talet, finns en rad konstföremål i bl a glas och tenn. Utbudet
kompletteras under våren med
lämpliga presenter till studenter
och sommarens alla bröllopspar.

Sedan ett par månader tillbaka har
du som turismföretagare eller förening en ny kanal att marknadsföra dig via. På www.visitnordmaling.se kan du få dina produkter
och aktiviteter presenterade. Sidan
är länkad till turismhemsidan för
Umeåregionen:
www.visitumea.se.
Hemsidan har även ett kalendarium där du kan få dina aktiviteter
marknadsförda. Dessa ska vara
av allmänt intresse, helst även för
besökare utanför Nordmaling (dvs
inga interna möten). Planer finns
att utöka sidan så att den även
omfattar handelns utbud.
I dagsläget kan man inte själv
lägga in aktiviteter utan detta
sköts av kommunens informatör,
Elizabet Westerlund.
Elizabet når du på:
elizabet.westerlund@nordmaling.
se eller på tel nr: 0930-140 18.

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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