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PRESSMEDDELANDE
Nordmalings kommuns företagsgala
Nordmalings kommun genomförde i fredags sin årliga företagsgala och delade ut fem olika
priser till duktiga företagare.
I fredags (13/11) genomfördes Nordmalings kommuns företagsgala i Olofsfors. Mer än 80 personer
deltog i galan och det är en ökning från förra året då galan genomfördes för första gången. Kommunen
har fem ordinarie priser och följande företagare vann i år:






Priset för berömvärda insatser inom kategorin Service tilldelades Blå kiosken.
Priset för berömvärda insatser inom Produktion tilldelades Lundgrens hyvleri.
Priset för berömvärda insatser inom Miljö tilldelades Kafé anno 1762.
Priset för berömvärda insatser inom Kreativitet tilldelades Tjarn.
Priset som Årets Nordmalingsambassadör tilldelades Häggströms Modehus.

Utöver ordinarie pristagare i delades även en särskild hedersutmärkelse ut till Karl-Erik och Margareta
Nordin (Nya Wäringstams, numer nedlagt) för ”Uthållighet och engagemang för näringslivet i
Nordmalings kommun”.
Årets vinnare var delvis nominerade av företagen och 50% av rösterna för att utse vinnarna kom från
företagarna själva, vilka sammanfördes med röster från en jury bestående av representanter från
Nordmalings kommun samt Stiftelsen Navet.
Underhållningen stod Carolina Miskovsky samt Kenth ”DJ” Jansson för. Årets gästföreläsare var
Christopher Storm från Granö Beckasin, han föreläste om besöksnäringens betydelse för attraktivitet.
-

Vi behöver verkligen den här galan i kommunen. Det är ett tillfälle då vi kan lyfta några av alla våra
duktiga företagare och på det sättet visa på goda exempel. Det är också ett tillfälle då man som
företagare kan skapa nya nätverk och samarbeten. – Madelaine Jakobsson, (C) kommunstyrelsens
ordförande i Nordmaling.

-

Vi har som ambition att rejält förbättra företagsklimatet och förutsättningarna för företagande i
kommunen. I år klättrade vi 104 placeringar på Svenskt Näringslivs klimatranking, inte minst för att vi
visar engagemang. Med så många duktiga och drivande företagare vi har i kommunen är det både lätt
och svårt att utse pristagare. Näringslivet förtjänar verkligen att ha en egen årlig gala för sina bidrag till
utvecklingen av vår kommun. Vi fortsätter därför arbetet med att ständigt förbättra oss. – Conny
Nordendahl, näringslivsutvecklare i Nordmalings kommun.
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