Företagsamt
Information till dig som är företagare

Gröna tillväxtplaner
Häromveckan deltog Nordmalings kommun och Stiftelsen
Navet i ett informationsmöte
som LRF Västerbotten höll om
gröna tillväxtplaner. Med på
mötet var också två representanter för kommunens gröna
näringar. Men vad är då gröna
näringar?
Det var just den frågan som
inledde mötet. Begreppet ”Gröna
näringar” omfattar allt från skogsbruk, energi och biodling till
mjölk- och köttproduktion mm.
Bara i vår kommun finns det
150 registrerade jordbruksföre-

tag varav tolv mjölkbönder. Den
sammanlagda omsättningen för
de gröna näringar i kommunen rör
sig om ett par hundra miljoner och
utgör 37% av arbetstillfällena.
Syftet med mötet var att få igång
en diskussion om hur vi i framtiden ska samverka med att ta fram
gröna tillväxtplaner som omfattar
livsmedelsförädling, produktion,
förnybar energi, klimatåtgärder
mm.
Mer information gröna tillväxtplaner hittar du på LRF´s hemsida:
www.lrf.se/Medlem/Regioner/
Vasterbotten/.

Försäkringar för företag
I slutet av mars hölls ett frukostmöte med Christer Johansson från Svenskt Näringsliv.
Temat var försäkringar.
Det var ett 10-tal kvinnor som
slöt upp på mötet som hölls i det
nyöppnade kaféet i Lögdeå - Café
Orädd.

Christer informerade om vilka
försäkringar som man bör teckna
för företaget i sig, allt ifrån ansvar
till rättsskydd och om vilka man
bör teckna för företagaren själv
för sjukdom, olycksfall mm.
Frågorna var många och vi har
anledning att återkomma i frågan.
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2014
Kalendarium
29 april 19.00
Kvällsmöte om Lagen om offentlig
upphandling (LOU).
Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på
Företagarna informerar.
Plats: Lenas Vägkrog
Samarrangemang med Företagarna,
Nordmaling.
Anmälan senast 27 april till:
info@stiftelsennavet.se.
7 maj 18.00
Inspirationsmöte om att starta eller
utveckla en websida.
Föreläser gör Ann Klefbohm från
Base Media Norr :
Plats: kommunhuset
Anmälan senast 1 maj till:
conny.nordendahl@nordmaling.se
8 maj 18.00
Föreläsning om e-handel med Ann
Klefbohm från Base Media Norr,
Plats: kommunhuset
Anmälan senast 1 maj till:
conny.nordendahl@nordmaling.se
14 maj
Vårmöte med middag
på Åbrånets Limousin i Hörnsjö.
Vi bjuder på middag och buss, men
föranmälan krävs. Maila till:
info@stiftelsennavet.se.
OBS! Begränsat antal platser.

Nytt om företag
Nya entreprenörer på
Olofsfors Herrgård
Nu är det klart att det blir Marita
och Håkan Fritiof som tar över
driften vid Herrgården. Till Valborg hoppas de kunna vara igång
med sin verksamhet.
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Black Raven Tatueringsstudio

Information om
från kommunen

Rebecka Jonasson och hennes
tatueringsstudio i Vallstugorna
i Nordmaling är goda representanter både för kommunens
unga företagare och för nya
typer av företag.

Entreprenörskap har fått en
tydligare plats i skolan i och med
den nya läroplan som kom för
tre år sedan. Idag jobbar skolan
med entreprenöriellt lärande som
bl a innebär att man lär sig lösa
problem, tar tillvarar kreativiteten
mm. Man jobbar även med att
utveckla goda relationer och att
öka samarbetet med arbets- och
föreningsliv i kommunen för att
på så sätt ge eleverna en bild av
kommunens arbetsplatser och
yrken.

Rebecka Jonassson är uppvuxen
utanför Lycksele och har trots
sina unga år redan varit företagare
ett tag. Sin första studio öppnade
hon i Gnosjö 2011 efter att ha
gått som lärling i Anderstorp i ett
halvår. När hon i höstas letade
lokal i Umeåregionen föll valet på
Nordmaling.
Kundunderlaget kommer i första
hand från Umeå och Nordmaling.
Åldern varierar men den största
kundgruppen finns i åldersspannet
25-45 år. ”Det finns en och annan
pensionär som sätter sig i stolen
också”, säger Rebecka.
Modet skiftar i hennes bransch
berättar hon och själv jobbar hon
med naturrealistiska motiv. Själv
fascineras jag av yrkesskickligheten, hur hon med pennan överför
sitt konstnärliga uttryck på huden.
Lycka till säger vi!

En arbetsgrupp med representanter från skolan, näringslivet
och föreningslivet i kommunen
fungerar som styrgrupp. I gruppen
diskuteras bl a hur samarbetet
mellan skola och arbetsliv kan
utvecklas. Gruppen efterlyser fler
representanter från arbetslivet som
är intresserade av att samverka
med skolan på olika sätt.
Är du som arbetsplats intresserad av att samverka med skolan?
Kontakta Charlotte Adolfsson som
är samordnare på:
charlotte.adolfsson@nordmaling.se.

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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