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Vårens näringslivsprogram

Kalendarium

Även i vår fortsätter Nordmalings kommun och Stiftelsen
Navet sitt näringslivssamarbete.
Gemensamt anordnar de bl a
en rad träffar och ger ut detta
informationsblad.
Första mötet riktar sig mot kommunens lant- och jordbrukare.
Kommunen vill ha igång en dialog om hur de gemensamt med
företagen kan jobba för en levande landsbygd och ett livskraftigt
jordbruk.
Vid första frukostmötet som går

av stapeln 18 februari kommer
Bo Sundqvist och Sirpa Kärki att
redovisa resultatet av de hundra
företagsintervjuer som genomfördes 2014.
Förutom detta ska även ett par frukost- och kvällsmöten genomföras
och en träff för kvinnors företagande är planerad till 28 april.
Vårprogrammet avslutas med
gemensam bussresa till Tjarn som
är ett konferensboende vid Lögdeälven. Mer information kommer
allteftersom.
Väl mött!

Information om turismhemsidan
Förra våren sjösattes en ny turismsida för Nordmaling. Under
rubrikerna äta, bo, göra mm
hittar besökarna information
om kommunen.
Turisminformation
Du som driver företag eller på
något sätt är engagerad i turismnäringen bör inför sommarsäsongen
se över din information på kommunens sida. Titta gärna in på
sidan (www.visitnordmaling.se)
redan nu och se om ditt företags
uppgifter stämmer eller om du
finns med.
Evenemangskalender
Nu finns ett ifyllningsbart formulär för att anmäla evenemang till
kommunens evenemangskalender. Nytt är också att föreningar,
organisationer och företag som
har många evenemang har möjlig-

het att få en egen användare där
de enkelt kan skapa evenemang
direkt i kalenderverktyget. För att
få publicera evenemang gäller det
att de är öppna för allmänheten
och kan vara intressanta även för
de som bor utanför kommunen.
För ytterligare information vänd
er till kommunens informatör Elizabet Westerlund. Du når henne
via e-post:
elizabet.westerlund@nordmaling.
se eller på tel nr 0930-140 18.

11 februari, 18.30
Utvecklingsträff för kommunens
lant- och jordbrukare. Kommunhuset
18 februari, kl 7.30
Frukostmöte
Information från kommunen och
presentation av resultatet av 2014 års
företagsintervjuer. Levar Hotell
11 mars, kl 7.30
Att ha praktikanter i praktiken.
Arbetsförmedlingen och Nordmalings kommun. Levar Hotell
16 april, kl 18.30
Informationsmöte om vad det innebär att ha anställda. Kommunhuset
28 april, kl 18.00
Kom igång eller förbättra ditt företags facebooksida,
med Paula Quinoñes, /pq
För kvinnor som driver företag.
13 maj, kl 7.30
Frukostmöte om projekt.
På Levar Hotell.
3 juni, kl 18.00
Vårmöte på Tjarn.
Mer information finns på:
www.nordmaling.se
www.stifelsennavet.se

Nytt om företag
Under förra årets sista och det här
årets första månad har en rad nya
företag registrerats i kommunen.
Bland dessa finns några företag
som ska sälja produkter via nätet.
I Nordmaling finns idag få företag som jobbar med e-handel så
Företagsamt kommer med intresse
att följa deras utveckling och återkomma med mer infomation.
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Norrfors Bageri

Information från
kommunen

I 53 år har ”Norrforsbagarn” Sune Beggren bakat bröd. Egen
företagare har han varit i närmare 45 år.

Kommunstyrelsen i Nordmalings kommun har tagit beslut om nya verksamhetsplaner
med styrkort och detaljbudget
inför år 2015.

När Företagsamt besökte Norrfors
Bageri hittade vi Sune inne på
kontoret i full färd med att ta emot
beställningar och boka annonser.
Fast det var förmiddag hade han
redan lagt många timmar i bageriet bakom sig. Som bagare är
man uppe före tuppen. Sune själv
anländer till bageriet runt 5-tiden
efter att i många år börjat arbetsdagen mellan två och fyra på natten. Numera är det andra som får
ta hand om dessa pass.
Fem dagar i veckan bakar företagets fyra anställda såväl matbröd,
kaffebröd som konditorivaror som
sedan levereras till Nordmaling

Den 25 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige om de ekonomiska ramarna för kommunstyrelsens
utskott under budgetåret 2015.

med kranskommuner och söderut
över länsgränsen.
Det är matbrödet som står för den
största omsättningen. Sune berättar att numera är det mycket grovt
bröd som efterfrågas. När han
började var det bara sirapslimpa
som efterfrågades.
Just nu bakas det en del semlor
och i slutet av veckan ska pizzabottnar bakas till lördagens pizzakväll på Norrforsgården. Som
mest har runt 250 pizzor bakats
under en kväll!

Kommunstyrelsens verksamheter
har tagit fram förslag på verksamhetsplan med styrkort och detaljbudget för respektive utskott. I
dokumentet finns planer för vad
verksamheterna ska göra för att
få bättre resultatet nästa år inom
ett antal perspektiv: Yttre kvalitet/
medborgare, Ekonomi, Utveckling/Processer samt Inre kvalitet/
Medarbetare. Det handlar om att
få bättre resultat i olika undersökningar men även hur nämnderna
ska förbättra sitt ekonomiska
resultat.
Verksamhetsplanerna i sin helhet
hittar du kommunens hemsida:
www.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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