Företagsamt
Information till dig som är företagare

Nordmaling är på gång!
Många olika faktorer pekar på
att kommunens näringsliv är på
frammarsch.
Förutom att Nordmaling ökat
nyföretagandet med 19% enligt
den senaste undersökningen så var
Nordmaling topp tre av de kommuner som klättrat i Företagsklimatrankingen för 2015. Vi tog ett
stort kliv från 267 till plats 163!
Matilda Henningsson från Svenskt

Näringsliv, som står bakom
rankingen, gästade höstens första
frukostmöte. Hon presenterade
vilka faktorer som bidragit till det
förbättrade klimatet och talade om
vikten av ett fortsatt strategiskt
arbete i dialogen med företagen på
orten.
Resultatet av undersökningen hittar du här:
http://www.foretagsklimat.se/
nordmaling

Nomineringar till utmärkelser 2015
Vid företagsgalan 13 november
kommer det att precis som ifjol,
att delas utmärkelser ut i olika
kategorier.
Och de nominerade är...
Produktion:
L Entreprenad, Lundgrens hyvleri
och Protab.
Service:
Blå kiosken, UCRAB/(Pizzeria
Roma, Rundvik) och Rundviks
Stuveri.
Miljö:
Kafé Anno 1762, Strömdahla
slakteri och Nordmalings Maskinoch Industriteknik.
Kreativitet:
Tjarn, Lotshuset Gästhem och
Helgjutet

Ambassadörskap:
Häggströms modehus, Stig Wahlberg och Cathrina Strandberg.
De nominerade är framtagna utifrån förslag från företag, Nordmalings kommun samt Stiftelsen
Navet.
Röstning
I år kommer du som företagare
att kunna rösta. Företagens röster
kommer att utgöra 50% och juryns (bestående av representanter
från kommunen och Navet) för
50%. Röstar gör du genoma att gå
in på länken:
http://enkat.nordmaling.se/index.
php?sid=29861&lang=sv. För att
kunna rösta måste du uppge ditt
företagsnamn.
Inbjudan till galan kommer inom
kort men boka redan nu in 13
november. Välkommen!
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2015
Kalendarium
16-18 oktober
Höstmässa i Norrskenshallen.
Öppettider:
Fredag 14.00-18.00
Lördag - söndag 10.00 – 17.00
Entré 20 kr.
Arr. Nordmalings Handel
21 oktober
Frukostmöte, 7.30 Levar Hotell
”Så digitala och mobila är dina
kunder”
Jonas Ulander, Mera affärer
29 oktober
Kvällsmöte, 18.30 Kommunhuset
Michael Jalmby, Esam föreläser
kring miljöarbete i företag.
13 november
Företagsgala med bl a utdelning
av årets utmärkelser. Se artikel
till vänster.
24 november
Tema Finansiering
Kvällsmöte för kvinnors
företagande, 18.30
Representanter för Swedbank och
Handelsbanken deltar.
9 december
Frukostmöte, 7.30 Levar Hotell
Information från kommunen.

Nytt om företag
I mitten av november får kommunen en ny gårdsbutik då Goossen
Products som öppnar i Lögdeå
(bakom Little Bobbys). Goossenproducts öppnade sin webbutik i
februari 2015. Läs mer på:
www.goossenproducts.se.
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Little Bobbys i Lögdeå AB
En av kommunens senast startade företag är Little Bobbys i
Lögdeå som slog upp portarna i
slutet på augusti.

2015
Kommunal
information

Kommunens nya app
Nu kan du ladda ner den kommunala appen ”Mitt Nordmaling”
till din smartphone. I den hittar
du kontaktinformation, nyheter,
evenemang mm.

Företaget ägs och drivs av Erika
Eriksson vars man Bobby Osborne driver Bobbys Loppis i Umeå.

Navets årsmöte

När paret för ett par år sedan
letade efter ett centralt läge mellan
Umeå och Ö-vik (varifrån Erika
kommer) så föll valet på Lögdeå.
- Vi tycker om byn och människorna här, säger Erika. Det finns
en framåtanda här som vi gillar.
Little Bobbys är inrymd i byns
gamla affärslokaler och här finns
förutom livsmedel och kioskartiklar även en loppisavdelning
och en kaféhörna. Erika berättar
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Humlebäck Möbelsnickeri &
Keramik var värdar för Stiftelsen
Navets årsmöte i september.

att Lögdeborna har varit mycket
positiva och hon hoppas att butiken i framtiden kommer att bli en
naturlig samlingspunkt för byn.

John Boege som tillsammans med
Cecilia Forsberg driver Humlebäck, berättade under kvällen om
företaget och dess framtida planer.
(Läs mer på: www.humleback.
blogspot.se ).

Företagsamt önskar lycka till!

Till styrelsen för Navet för verksamhetsåret 2015/2016 valdes:
Ordinarie - Bo Sundqvist (ordf),
Marja Rosenberg, Torbjörn Bergh,
Mats Ågren (SHB) och BengtErik Hesse.
Suppleanter - Charlotte Adolfsson, Tobias Jonasson samt Per
Nordström.

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

Öppettiderna är generösa måndag-fredag 11.00-19.00 och
11.00-17.00 på helgerna. Läs mer
på företagets facebooksida:
Little bobbys i Lögdeå.

Kontaktinformation
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