Företagsamt
Information till dig som är företagare

Höstens näringslivsprogram
I höst fortsätter Nordmalings
kommun och Stiftelsen Navet
sitt näringslivssamarbete bl a
genom att anordna en serie träffar.
Förutom träffarna kommer både
kommunen och Navet att genomföra enskilda intervjuer med
företagare i kommunen.
Höstens inleddes med ett upptakts- och uppföljningsmöte
kring de idéer som framkom vid
vårmötet i Åbrånet (se notisen
nedanför). Satsningen för kvinnor
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som driver företag fortsätter och
två träffar kommer att anordnas,
varav den första har ämnet sociala
medier.

2 oktober, 18.30
Skapa en smart social media strategi
för ditt företag på nolltid!”, Ingela
Hjulfors-Berg. För kvinnor som
driver företag. På Olofsfors bruk.

Vid de intervjuer som genomfördes i våras framkom ett behov
av ett närmare samarbete mellan
näringslivet och kommunen. Med
anledning av detta anordnas en
träff med komunrepresentanter 9
oktober.

9 oktober, kl 19.00
Öppet hus på kommunhuset för dig
som företagare. Passa på att träffa
olika handläggare.

Fullständigt program hittar du i
kalendariet här bredvid.

Upptakts- och uppföljningsmöte
För att följa upp de idéer som
framkom under vårmötet på
Åbrånets limousin anordnades
ett upptaktsmöte på Olofsfors
Bruk i början av september.

nyttjade de lokala företagarnas
kompetenser. Vidare ansåg man
att man även fortsättningsvis
skulle anordna tematiska sammankomster för företagen.

Syftet med mötet som lockade
ett 20-tal personer, var att se över
de idéer som framkommit och att
prioritera dessa.

Under de övriga rubrikerna var
deltagarna eniga om att Resecentrum är ett viktigt nav som idag
inte nyttjas till fullo.

Idéerna var indelade i fyra rubriVill du ta del av minnesanteckniker: Näringsliv, Marknadsföring
garna? Maila info@stiftelsennavet,
av kommunen som etableringsså skickar vi dom.
och/eller boendeort, Kultur/Fritid
och övrigt. Kvällens fokus var
Näringsliv och av de idéer som
framkommit ansåg deltagarna att
fler insatser behövs för att skapa
förtroende mellan kommunledning och näringsliv och att ett man
ska jobba med näringslivsfrågor
långsiktigt. Man ville också se att
kommunen i större utsträckning

22 oktober, kl 7.30
Frukostmöte - ”Värdegrundsstyrda
företag” med Janne Paulsson.
Levar Hotell.
19 november, kl 18.30
Mona Sveholm, Amon revision ger
ekonomitips för kvinnor som driver
företag.
Café Orädd, Lögdeå
21 november, kl 18.00
Företagsgala med föreläsning, middag och utdelning av utmärkelser.
På Olofsfors Bruk
25 november, kl 7.30
Frukostmöte om skattefrågor.
På Levar Hotell.
Mer information finns på:
www.nordmaling.se
www.stifelsennavet.se

Nytt om företag
Vid Företagarnas möte i augusti
mottog Åbrånets Limousin pris
om som årets företagare. Priset
fick de för sitt arbete med att utveckla ett traditionellt jordbruk till
att även omfatta en gårdsbutik och
restaurang. Årets pris till unga företagare gick till Victory Gym och
Svenska Handelsbanken Nordmaling utdelades ett herdersdiplom
för sina 100-åriga insatser.
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Årets unga företagare Victory Gym
Vid Företagarnas möte i augusti
gick ett av priserna till Sandra
Söderström och Jens Westermark på Victory Gym. Välförtjänt tycker vi på redaktionen!
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Information från
kommunen
Valinformation
Nordmaling är en av fem kommuner i Västerbotten som får nytt
styre. Centerpartiet ökade kraftigt och fick 36,2% av rösterna i
kommunvalet och i om med detta
kommer med största sannolikhet
deras första namn på listan, Madeleine Jakobsson att bli vårt nya
kommunalråd. I nästa nummer av
Företagsamt kommer en intervju med henne där redaktionen
tar reda på vad detta innebär för
näringslivet i kommunen.

Motiveringen till priset löd:
”Jubilarerna som är mycket
yrkeskunniga och ambitiösa är
utmärkta föredömen för unga som
går i starta eget tankar.” För Jens
tog dessa tankar form redan 2007
då han startade upp verksamheten
på Norrskenshallen för att i mars
2013 flytta till nya större lokaler
centralt på samhället.
Det nya läget och de större lokalerna innebar att de kunde
utveckla sin verksamhet. Idag kan
du som kund förutom ett vanligt
gympass, ta del av olika tränings-
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former i grupp såsom spinning,
kettlebells mm .Vid redaktörens
första besök på gymmet slog det
henne hur spridd åldersspannet
var hos kunderna - allt från skolungdomar till pensionärer som
tränade i grupp.
På kort tid har de etablerat en
samlingsplats för de som är intresserade av motion och hälsa.
Kanske är det den välkomnande
atmosfären som bidragit till detta.
Läs mer på: www.victorygym.se.

Valresultat och kommande
mandatfördelning i kommunfullmäktige:
Centerpartiet 36,2 %, 11 mandat
Socialdemokraterna 28,4 %,
9 mandat
Folkpartiet 9,9%, 3 mandat
Moderaterna 8,9 %, 3 mandat
Vänsterpartiet 7,9 %, 3 mandat
Kristdemokraterna 4,4 %,
1 mandat
Sverigedemokraterna 2,6%,
1 mandat (kandidatur saknas)

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

Sida

2

