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Lagen om offentlig upphandling
(LOU)
Vid en av de företagsträffar
som anordnats via EU-projektet
DUR (Dialog och utveckling
för regional tillväxt) var Ulrica
Dyrke från Företagarna inbjuden för att informera om Lagen
om offentlig upphandling.

Regeringen har föreslagit nya
tröskelvärden för sk direktupphandling. Förslaget är att den höjs
till 505 800 kr från nuvarande
gräns på 290 704 kr.

D7-regionen består av byarna
Hallen, Örsbäck, Mullsjö, Hummelholm, Torrböle, Hörnsjö och
Gräsmyr, och bildades för att
samordna olika föreningars och

Kalendarium

11 maj, kl 11.00-14.00
D7-mässa
på Gräsmyrs bygdegård
Ta chansen och träffa de lokala
företagen och föreningarna inom
D7-regionen. Försäljning, presentation, fikaförsäljning, information om
skatte- och avdragsregler mm.

Egil Nyléns tips till de företag
som sitter med upphandlingsunderlagen är att redan i ett tidigt
stadium kontakta den som upphandlar om man har några frågor.
Viktigt är också att fylla i de
uppgifter som efterfrågas.
För er som inte kunde närvara
finns Dyrkes presentation digitalt.
Hör av er så mailar vi den till er.

D7-mässa i Gräsmyr
Representanter för den sk D7regionen anordnar en mässa på
Gräsmyrs bygdegård 11 maj.

2014

9-10 maj
Våryra i Nordmaling!
Nordmalings Handel anordnar sin
årliga Våryra! Extrapriser, brännbollsturnering, ponnyridning mm.
Mer information på:
www.nordmalingshandel.se

Mötet som var ett samarrangemang med Företagarna i Nordmaling lockade ett 30-tal deltagare.
Med på mötet var även Egil Nylén, chef för upphandlingsbyrån i
Umeå, den byrå som Nordmalings
kommun anlitar vid vissa upphandlingar.
Ulrica Dyrke berättade bl a om de
EU-rättsliga principer som gäller
vid upphandling, om de nya EUdirektiv som börjar gälla om två
år och om hur de små företagen
kan agera vid upphandlingar.
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gruppers arbete med att utveckla
området.
På mässan presenterar föreningar
och företag sin verksamhet och
Länsförsäkringars Fastighetsförmedling kommer att lämna tips
och råd om uthyrning, försäljning
skatteregler mm.
Läs mer på: www.grasmyr.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.
27 maj 18.00
Fem kreativa verktyg för framgångsrikt företagande, med Ann Käck och
Monika Johansson.
Kvällsmöte med middag för kommunens företag som drivs av kvinnor.
Olofsfors Herrgård,
Anmälan senast 22 maj till:
info@stiftelsennavet.se

Ny hemsida
Inom kort sjösätter Stiftelsen
Navet sin nya hemsida. På hemsidan kommer du som företagare
att hitta kontaktuppgifter, aktuella
möten, användbara länkar mm.
Adressen till hemsidan är:
www.stiftelsennavet.se
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AB Helge Josephson –
resebyrå och skeppsklarering

Information från
kommunen

AB Helge Josephson är en av
kommunens äldre företag. 1922
tog den nuvarande ägaren Per
Josephsons farfar över företaget.

Nytt bostadsområde planeras
vid Notholmen

Helge Josephson som Pers farfar
hette, var vid tiden för övertagandet ångbåtskommissionär och
skötte bl a om lastning av båtar i
Norrbyskär, Hörnefors, Rundvik
och Nordmaling.
Per själv fick en hastig entré in
i företaget då hans far tragiskt
omkom i en bilolycka. Nu har han
drivit företaget i 38 år.
AB H Josephson inrymmer två
verksamheter – den resebyrå som
finns på Nygatan 17 och skepps-

klarering. Arbetet med skeppsklarering innebär i korthet att man
hjälper fartyg med allt ifrån tillstånd till praktiska göromål som
de vill ha utförda. I Pers fall angör
fartygen hamnen i Rundvik.

Nordmalings kommun planerar
för ett nytt havsnära bostadsområde vid Notholmen (f d Nordmalings hamn), cirka 30 m från
havet. Bostadsområdet kommer
att bestå av kooperativa hyresrätter och byggansvarig blir PEAB.
Totalt planeras för 52 hyresrätter.
Hög tid att lämna in bygglovsansökningar

Resebyrån växte fram ur arbetet
med båtarna. I början av förra
seklet, innan personflyget kommit
igång, erbjöd båtarna som trafikerade den svenska kusten, hytter
för de som ville resa. När sedan
flygplatsen i Olofsfors etablerades
var det Pers pappa som administrerade försäljningen av biljetter.

Om du har planer på att bygga
om, göra tillbyggnader eller bygga
nytt under sommaren kan det
vara dags att ansöka om bygglov.
Kontakta i god tid plan- och byggenheten för att höra om just din
åtgärd behöver lov eller om något
annat tillstånd krävs, exempelvis
för eldstäder.

Idag är det många som köper sina
biljetter över nätet. Resebyrån fyller dock en viktig servicefunktion
för bl a den äldre generationen.
Det tackar vi för!

Har du frågor? Kontakta Agneta
Sahlström på Nordmalings kommun. Hon nås på tel nr:
0930-140 96 eller via mail:
agneta.sahlstrom@nordmaling.se.
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