
2021-06-16 

Minnesanteckningar Näringslivsrådet 
 

Tid: 21 juni, klockan 11:00-12:00  

Plats: Teams 

 

Närvarande:

Bino Drummond (M), ordförande 

Anders Olander (C) 

Ulrika Falk (S) 

Staffan Tjörnhammar (M) 

 

Robert Beronius (L) 

Karl-Olov Jansson (S) 

Jacob Heitmann (SD) 

Camilla Rydstrand (M

Anette Madsen, Kommundirektör 

Benjamin Råd Vaher, Näringslivschef 

Christer Söderberg, Textilia 

Per Nohr, Hallstavik Företagarnätverk 

Marcus Iliev, Näringslivsutvecklare 

Ulrika Hilmersson Elmstajarn, Väddö 
Köpmannagrupp 

Daniel Klemserud, 
Näringslivsutvecklare 

Anders Thoren, Holmen 

Thomas Johansson, Norrtälje 
handelsstaden 

Thomas Viktorsson, Hallstavik navet 

Peter Grafström, Roslagsevent 

Jörgen Larsson, Rimbobygdens 
företagarförening 

Birgitta Björling, Roslagens 
företagarkvinnor 

Mattias Ankar, Rådmansö-Frötuna 
Företagarförening 

Raymond Fernström, Tebex 

Gisela Noren, Visit Roslagen 

Thomas Ackelman, NUAB

 

 

1. Öppnande av mötet 
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Bino Drummond, ordförande 

 

Ordförande Bino Drummond hälsar alla välkomna.  

 

2. Presentation av syftet med mötet agenda 

Näringslivschef Benjamin Råd Vaher 

 

Näringslivschef Benjamin Råd Vaher går igenom agendan och berättar syftet 
med dagens möte.  

Näringslivsrådet äger rum två gånger om året och verkar för att företagare, 
föreningar och kommunen ska träffas och utveckla företagsklimatet i kommunen. 
Det är också ett tillfälle där föreningar och företag kan lämna in synpunkter till 
kommunen för förbättring och förändring.   

 

3. Presentation av Hallstaviks nya Företagarnätverk 

Thomas Viktorsson och Per Nohr 

 

Thomas Viktorsson och Per Nohr presenterar HallstavikNavet, ett nätverk i 
Hallstavik som tillsammans med näringsidkare, idrottsföreningar och boende ska 
bidra till en positiv och hållbar tillväxt i Hallstavik.  

Syftet med nätverket är att skapa en mötesplats för näringsidkare, 
idrottsföreningar och boende. Under 2021 ska HallstaviksNavet kartlägga 
önskemål och synpunkter samt sätta upp långsiktiga mål.  

HallstavikNavet kommer i framtiden att arbeta utifrån teman där årets tema är 
Hållbar tillväxt i Hallstavik. Möjligt framtida tema skulle kunna vara miljötema.  

 

HallstavikNavets uppdrag: 

• Samordna näringslivet 

• Vara kommunikationslänken mellan kommunen och näringslivet i 
Hallstavik 

• Arrangera och planera nätverksträffar 

• Se till att evenemang genomförs 

• Utveckla information och marknadsföring i medier 
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• Kartlägga behov av olika verksamheter tillsammans med kommunen 

• Arrangera möte med andra Rimbobygdens Företagarförening och 
Norrtälje Handelsstad 

 

Pågående just nu i HallstaviksNavet:  

• Kartläggning av kommunikation  

• Nyhetsbrev  

• Facebookgrupp 

• Hemsida 

• Föreningskonferens med Hallstaviks föreningsliv 

• Belysa fördelarna med att handla lokalt – både lokalt i Hallstavik men 
också mellan huvudorterna 

• Studiebesök 

• Genomförande av en mässa 

• ”Mitt Hallstavik” – aktivitet för boende, politiker och andra företrädare får 
möjlighet att träffas 

• Arbeta med centrum- och handelsutveckling 

 

Rospiggarna Speedway kommer initialt starta och driva HallstavikNavet, en förening 
som kommer att startas upp under sommar/höst 2021. Målet är då att redan använda 
det befintliga nätverk och engagemang som Rospiggarna har med näringslivet och  
boende i Hallstavik. 

 

4. Aktuellt i företagarföreningar och företagen 

Laget runt 

 

Företagarföreningarna och företagarna i Norrtälje kommun fick ordet där de hade 
möjlighet att lyfta något från deras verksamhet, berätta aktuell status eller skicka med en 
fråga till kommunen/andra företagare.  

 

Representanterna för företagarföreningarna och företagarna rapporterade hur det har 
gått under Covid-19, pandemin där de flesta har klarat sig relativt bra men några 
rapporterade även att de drabbats ganska hårt under pandemin.   
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Lite kort status från representanterna:  

 

Birgitta Björling, Freija 

Birgitta informerar om deras Facebook grupp som har fungerat bra under Covid-19. 
Medlemmar har skrivit in åsikter och tankar och kunnat skicka in företagsfrågor. Hon 
informerar även om att de varje vecka skickar ut nyhetsbrev. Hon kommer att vara 
rådgivare till Unga företagare under sommaren.  

 

Jörgen Larsson, Rimbobygdens företagarförening 

Arbetar för närvarande med sommarplanering och hur de kan främja restauranger i 
Rimbobygden. 

 

Peter Grafström, Köpmannaföreningen 

Peter informerar om Idéer som de haft för centrum, exempelvis att ta dit knallare, det har 
dock inte blivit av men de arbetar nu för att hitta andra lösningar som kan locka 
människor till centrum.  

 

Mattias Ankar, Rådmansö-Frötuna Företagarförening 

Mattias informerar om att de inte har drabbats så hårt utav pandemin.  

Han berättar även om uppstart av Väddö- och HallstaviksNavet. Mattias informerar även 
om att infrastrukturen inte hänger med utvecklingen av inflytt och behov. 

 

Thomas Johansson, Norrtälje handelsstad 

Mycket folk och omsättning för Norrtälje handelsstad men även utmaningar kring 
restriktioner. En fråga som de arbetar med är Hur ska utmaningarna kring restriktionerna 
hanteras? 

Har haft olika utvecklingsforum bland annat där de arbetat med take-away.  

Pausade medlemsavgiften hösten 2020, våren 2021. 

Thomas informerar även om att de arbetar med nytt utvecklingsarbete i Norrtälje 
handelsstad. 

  

Thomas Ackelman, NUAB 
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Arbetar för att lyfta fram företags- och näringslivet genom att de inrättat stipendium för 
varje område i Norrtälje, det går att söka upp till 25 000 kronor. Ansökan ska vara inne 
senast 10 juli.  

Informerar om Roslagens företagsgala 11 november, kommer nu gå ut med förbokning. 
Om intresse finns går det att skicka epost till Thomas A.  

 

NUAB 2022:  

• Stipendium 

• Norrtäljedagar, event – önskar en dialog med Thomas och kommunerna vad 
agendan är för 2022.  

• Facebooksida – Ackelmans magasin. 

 

Gisela Norén, Visit Roslagen 

Gisela informerar om att det är Roslagens flaggdag idag samt att Visit Roslagen även 
firar 10 år som bolag i veckan. För visit Roslagen har det gått bra under Covid-19, de har 
inte behövt ställa in event utan istället försökt anpassa event.  

 

Visit Roslagen har paus i arbetet med Reload Roslagen – kompetensutvecklingsprojekt. 

 

Informerar även om att de kör live-sändningar på facebook där företagare har möjligheten 
att delta.  

 

Raymond Fernström, Görla Företagsby 

Har fungerat bra under Covid-19.  

 

Anders Thorén, Holmen 

Drabbats hårt av Covid-19. 

 

Christer Söderberg, Textilia 

Textilia har gått bra under covid-19, närmre att de gynnats än motsatsen. Arbetar för 
närvarande med upphandling av region Stockholm + andra stora privata vårdgivare. 

Däremot har de drabbats av många sjukvårdsfall. 
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Textilia har arbetat mycket med rekryteringar, svårt att rekrytera teknisk kompetens som 
de önskar få hjälp med.  

 

Avslutningsvis informerar näringslivschef om uppstart av företagslabbet där nyföretagare 
ska få vara och verka. 

 

5. Avslutning 

Ordförande Bino Drummond avslutar mötet och önskar alla en fin sommar.  

 

6. Nästa möte: Kommer inom kort.  
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