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Företagsgalan 2014
21 november gick Nordmalings
första företagsgala av stapeln.
75 personer hade slutit upp till galan som hölls på Olofsfors Bruk.
En siffra som de båda arrangörerna, Nordmalings kommun och
Stiftelsen Navet, är mycket nöjd
med. Navet som samtidigt passade
på att ha sitt 25-årsjubileum.
Kvällen inleddes med ett föredrag
av Lars Westin som är professor
i regional ekonomi vid Centrum
för regional utveckling vid Umeå
Universitet. Han berättade om
vikten av expansiva städer för
den regionala utvecklingen och
menade att ju mer Umeå växer
desto bättre är det för Nordmaling
förutsatt att det finns en strategi
för hur kommunen ska dra nytta
av detta.Han avslutade med att ge
konkreta tips på hur Nordmaling
skulle kunna förvalta sitt läge.
Han ansåg att Nordmaling borde

profilera sig som den kustkommun
vi är och påpekade bl a betydelsen
av ett levande centrum och av att
få unga kvinnor att trivas.
Vid middagen delades fem utmärkelser ut i kategorierna service,
produktion, kreativitet, miljö och
ambassadörskap. Det är första
gången som priserna delas ut och
tanken är att dessa ska kunna delas ut till både företag, anställda,
organisationer och privatpersoner
som på något sätt bidragit till en
positiv utveckling av Nordmaling
kommuns näringsliv.

Fredrik Eriksson, Gräsmyrs Bensin & Livs mottar
priset för Service 2014.

Motiveringarna finns att läsa på
www. stiftelsennavet.se.

Tidigare i år utsåg Företagarna i
Nordmaling
Åbrånets Limousin
Utmärkelserna delades ut till:
Service - Gräsmyrs Bensin & Livs till Årets Företag och Victory gym
Produktion - MARO Sverige AB till Årets Unga företag.
(f d Nordmalings Skogsmaskiner)
Arrangörerna har fått positiv
Kreativitet - Jocfoto
respons på arrangemanget och
(som även tagit fotografierna i
planerar redan nu för en ny gala
denna artikel)
2015.
Miljö - Ove´s Allmek
Ambassadörskap - Olofsfors AB
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Hälsoutveckling/Åsa´s matglädje

Positiva siffror
för kommunen!

Företagsamt har besökt en av
kommunens nya företag och til�lika invånare - Åsa Nordin.

Glädjande nog kan Företagsamt så
här i slutskedet av 2014 presentera
positiva siffror för kommunen.

Åsa Nordin hamnade egentligen
i Nordmaling av en slump då hon
var på jakt efter ett hus. Väl på
plats insåg hon vilken fördel kommunens läge har för hennes företagande då hon har kunder både i
Örnsköldsvik och i Umeå.

Enligt Nyföretagarbarometern
statistik för första halvåret 2014
har nyföretagandet i kommunen
ökat med 45,5% i jämförelse med
2013. I och med det har Nordmaling klättrat från 264:e till 145:e
plats i kommunrankingen. Under
samma tid hade rikssnittet sjunkit
med 0,3%.

Åsas företag består av flera ben.
Hon erbjuder olika typer av behandlingar som t ex muskelmassage. De isländska oljor och crèmer
hon använder kan kunderna sedan
köpa med sig hem.
Under devisen ”Gott, lätt och
näringstätt” samlar hon personalgrupper för att prata om vikten av

Kontaktinformation

”näringstät” mat som hon själv
uttrycker det. Vid dessa tillfällen
lagar hon också mat tillsammans
med deltagarna.
Hon har sin bas i det hus vi i
Nordmaling bäst känner till som
”Lugna Hamnen”. Ett vackert
gammalt trähus strax nedanför
Blomboden. Ett hus som Åsa ser
stora potentialer med. Läs mer
om Åsas företag på www.halsoutveckling.se. Är du sent ute med
någon julklapp? Varför inte ett
presentkort på en behandling?

Även befolkningssiffrorna stiger.
Vid månadsskiftet september/
oktober hade invånarantalet ökat
med 55 personer.

Kalendarium
Vårens program är ännu inte
spikat men håll utkik på:
www.nordmaling.se
www.stifelsennavet.se

ch
God Jul o
år!
Gott Nytt

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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