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Nordmaling klättrar uppåt!

Kalendarium

När Svenskt Näringsliv presenterade resultatet av den undersökning om företagsklimat som
de genomför i landets all kommuner årligen, stack Nordmaling ut! På ett positivt sätt ska vi
kanske tillägga!
Nordmaling har under flera år
legat under 3,0-gränsen som är
värdet för ett godkänt näringslivsklimat enligt Svenskt Näringsliv.
Men i år har kommunen klättrat
med 0,6 enheter från 2,7 till 3,3.
En ökning som är högst av länets
kommuner och den femte högsta

i hela landet! Förhoppningsvis
har vi även klättrat på den ranking som bygger på svaren från
undersökningen. Den släpps 15
september.
Det här ger inspiration till att
fortsätta med det dialogarbete
som påbörjats mellan kommunen
och näringslivet. Stiftelsen Navet
har fått i uppdrag att även i höst
anordna frukost- och kvällsmöten.
En ny gala planeras till hösten och
börja gärna redan nu att fundera
på lämpliga kandidater till utnämningarna för: produktion, kreativitet, miljö och ambassadörskap.

Vi återkommer med ett nytt kalendarium till hösten.
Tills dess tipsar vi er om att besöka
våra konstnärer och konsthantverkar i kommunen, bl a:
KF Huset, Klöse,
Baudins konst, Lögdeå,
Ateljé Forsberg, Mo,
Olofsfors bruk,
Konsthall Norra Kvarken,
Järnäsklubb
Maria Lundströms konst,
Krången
m fl
Tips på saker att se och göra i
kommunen finns på:
www.visitnordmaling.se

Vårmöte på Tjarn
Drygt trettio personer deltog vid
den sommmaravslutning som
kommunen och Navet genomförde på Tjarn i början av juni.
Precis som ifjol anordnades en
avslutning på vårens möten för
företagare i kommunen. I år styrde
bussen mot konferensanläggningen Tjarn, som drivs av Bengt-Erik
Hesse.

Tjarn ligger vackert beläget vid
Lögdeälven och är ett ”hemman”
som varsamt renoverats till en
unik anläggning som nominerats
till flera turismpriser.
Försommarsolen tittade påpassligt fram och deltagarna njöt både
maten och lugnet på platsen. Vid
kaffet diskuterades det olika utvecklingsidéer för kommunen.

Kommunal
information
I sommar är kommunhuset öppet
vardagar 08.00-12.00 och därefter finns personal på plats och är
tillgängliga till 16.00 men med
stängd dörr. Telefonnummer kommer att finnas på ytterdörren så
att man kan ringa om man vill ha
hjälp efter kl 12.00.
Anledningen till detta är personalens säkerhet och arbetsmiljö.
Sedan ett par månader tillbaka är
detta möjligt att köpa biljetter på
Resecentrum i Nordmaling.
Glöm inte att registrera dina sommarevenemang på:
www.visitnordmaling.se.
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Ecoyou - Natural skincare
och Salong Jag

Höstmässa
16-18 oktober

En ny salong har i dagarna
öppnats i Nordmaling i lokalen
där Sunes Motor & Fritid länge
huserade (mittemot Näslunds
konditori).

Höstmässan i Norrskenshallen
återuppstår och kommer att
precis som förr om åren gå av
stapeln i Norrskenshallen.
Bakom mässan står Nordmalings
handel och deras målsättning är
fylla hallen med utställare och
återigen locka tusentals besökare till kommunen från såväl
Nordmaling, som från Umeå och
Örnsköldsvik.

Personerna bakom salongen är
Elin Strömgren, ecoyou - natural
skincare (till vänster i bild) och
Kicki Asplund, Salong Jag.
Elin är utbildad hudvårds- och
spaterapeut och vid jakten på lokal för sin verksamhet slutade det
med att hon och hennes man köpte
hela fastigheten där salongen är
inrymd. Förutom hudvårdsbehandlingar med ekologiska produkter erbjuder hon även pedikyr,
vaxning och nagelbehandlingar
med shellack.

Kicki fick sitt gesällbrev som
frisör 1997 och är sedan februari i
år även diplomerad nagelterapeut.
Hos henne kan du få håret klippt
och färgat (med växtfärger om du
så vill) eller få dina naglar vårdade. Hon jobbar med nagelbygge
med s k light elegance gel. Kickis
mål är att på sikt få sin verksamhet certifierad som Grön salong.
Just nu har de öppningserbjudanden så passa på att kika in och se
vad de erbjuder!

För er som ännu inte bokat monter
är det hög tid att göra det nu. För
mer information kontakta:
Janne Forslund via mail eller telefon: janne@forslundsbygg.se, tel
070-348 28 38.

Vi önskar alla en
riktigt skön
sommar!
Nordmalings kommun

och

Stiftelsen Navet

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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