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Haparanda Näringsliv
Arctic Wood blev Årets företagare
Heikki och Karolina Kämäräinen i Arctic Wood utsågs till Årets företagare på Haparandagalan.
Motiveringen var att företaget har vuxit kraftigt och på de senaste fem åren tredubblat sin omsättning och sitt
resultat. Efter att ha vuxit ur sina tidigare lokaler har man under 2018 gjort en stor satsning i nya lokaler på Seskarö och
med breddat produktsortiment.
Övriga pristagare var: Årets unga företagare: Ludvig Holmström, Årets bästa service: P-O och Tarja Kinnunen,
Taavolagården, Årets stjärnskott: Daniel Look, Skärgårdstandläkaren, Årets Haparandabo: Kåre Mogemark, Årets
hedersutmärkelse: Curt Lyhamn, Årets Tornioföretag: SF-kliniken.
Vi riktar ett stort grattis till alla pristagarna.

Här intervjuas Årets Företagare Heikki och Karolina Kämäräinen samt P-O och Tarja Kinnunen från Taavolagården, som fick utmärkelsen
Årets bästa service, av konferencier Anne Angeria under den välbesökta och lyckade näringslivgalan i Haparanda.

Näringslivsrådet har hållit första mötet
Haparandas näringslivsråd består av företagsrepresentanter och politiker. Rådets syfte är bland annat att stärka platsvarumärket, bidra i arbetet med att ta fram strategier för näringslivs- och tillväxtfrämjande utveckling samt komma med
konkreta förslag och aktiviteter. Rådet beslutade under sitt första möte att göra en undersökning om varför folk kommer
till Haparanda, vad de gör här, sov de över, vilka varumärken känner de igen och så vidare. Det beslutades också att
företagarna ska få ett nyhetsbrev med information från kommunen.
I Näringslivsrådet sitter följande personer: Sven Tornberg, c, Beije Eriksson, s, Catarina Lindmark, sjvp, Christina Lugnet,
m, Helge Nilsson, IKEA, Tommi Innala, TIAB, Eija Rousu, Tornedalssamariten, Michael Persson, Kalix Tele 24, Johanna
Spolander, Kukkolaforsen Turist och konferens samt tjänstemännen Lena Ekh, kommundirektör, Tomas Björnfot,
Tillväxtenheten och Daniel Fälldin, kommunikatör.
-Vi vill arbeta tillsammans med företagen för att tillsammans utveckla näringslivet. Haparanda behöver ett näringsliv som
trivs på orten. När företagen växer skapas fler arbetstillfällen och det ger mer skatteintäkter som bygger välfärd och en
bättre kommun, säger kommunalrådet Sven Tornberg.
Haparanda har återkommande legat lågt i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Av landets 290 kommuner
placerade sig Haparanda på plats 282 i den senaste rankingen. I april åker Näringslivsrådet till Nordmaling för att få veta
mer om hur man där har jobbat för att lyfta kommunen från en usel placering till Topp 10 i rankningslistan.

Kommunen skriver
ramavtal

Näringslivsfrukost
redan på fredag!

Nyhetsbrev till
företagare

Ett ramavtal slår fast villkoren för
kontrakt som senare, under en viss
tidsperiod, kommer att tilldelas för en
viss typ av vara eller tjänst. Om
kommunen har tecknat ett ramavtal
om en viss vara eller tjänst så behöver
man inte gå ut i en ny upphandling
varje gång man har behov av varan
eller tjänsten, utan i stället avropa
från ramavtalet.
Ramavtal upphandlas på samma sätt
som andra avtal och får löpa max fyra
år om det inte finns särskilda skäl.
Kontakt: Jimmy Henriksson, teknisk
chef. Tfn 0922-260 64
jimmy.henriksson@haparanda.se

Två av pristagarna vid årets
Näringslivsgala, skärgårdstandläkaren
Daniel Look och företagaren Heikki
Kämäräinen, Arctic Wood deltar.
Fredag 22/3, klockan 8.00-9.00
Haparanda Stadshotell,
Festivitetssalen
Kaffe och macka är framdukat från
07.30.
Anmäl gärna så att frukosten räcker
till alla, senast 20/3 till telefon 0922260 41 eller
tomas.bjornfot@haparanda.se
Nästa frukost är planerad till den 26
april men kan bli en lunch. Vi
återkommer med besked om det.

Du läser just nu det första numret av
nyhetsbrev till företagare i vår
kommun. Brevet kommer vi att skicka
ut per e-post 1-2 gånger per kvartal.

Haparanda stad
Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Postadress: Haparanda stad, 953 85 Haparanda
e-post: kommun@haparanda.se

Vi berättar om vad som händer inom
näringslivet i kommunen och hoppas
det ger dig och ditt företag mervärde.
Jag som samlar in information och
skriver brevet heter Anita Lundström
och jag jobbar som informatör för
Haparanda stad.
Har du synpunkter, tips eller idéer om
nyhetsbrevet så får du gärna kontakta
mig på 0922-260 33 eller
anita.lundstrom@haparanda.se

Haparanda har
en företagslots
Jan-Olof Sänkelä har anställts
som företagslots i kommunen.
Han kommer att erbjuda kostnadsfri
rådgivning och service till dem som
vill utveckla sitt företag. I arbetet
ingår även företagsbesök.
- Jag kommer bland annat att hjälpa
till med företagsutveckling och
finansieringsfrågor. Det handlar om
att vara ett stöd i olika processer, till
exempel när det gäller att söka
investeringsstöd, säger han.
Jan-Olof har tidigare jobbat som
företagsrådgivare åt Almi företagspartner. Senaste åren
har han drivit egen
konsultfirma med fokus
på ägarbyte och
finansieringsfrågor.
- Jag ser fram emot att
börja mitt uppdrag. Jag tror
på Haparandas näringsliv. Här finns
stor potential, säger han.
Kommundirektör Lena Ekh säger att
man från kommunens sida försöker
förenkla för företagen så mycket det
går och att det ska bli lättare än
någonsin att driva företag i
Haparanda.
Kontakt: 073-076 93 25
jan-olof.sankela@haparanda.se

Goda råd är inte
dyra i Haparanda
NyföretagarCentrum Nord ger
kostnadsfri rådgivning till dig
som funderar på att starta
företag eller nyligen har startat
eget.
- Vi hjälper dig att utveckla din idé
ytterligare, vi ställer frågor, ger
feedback samt hjälper dig att
prioritera. Vi kan också
tillhandahålla de rätta
kontakterna för att ta
dig vidare, säger
rådgivaren Monica
Wikström-Johansson.
Den 3/4 arrangeras en Starta egetintroduktion i Haparanda. Träffen är
kostnadsfri. Anmäl via e-post till
Monica.
Ett datum för kvinnliga företagare att
lägga på minnet, är den 9/5. Då blir
det en fortsättning av den första
kvinnliga nätverksträffen som hölls i
november förra året. Ett samarrangemang av kommunen och
NyföretagarCentrum Nord.
Kontakt: 070-559 39 94
monica@nyforetagarcentrum.se

Nya företag
Telefon +46 (0)922-260 00
FB: Haparanda stad

www.haparanda.se

2018 startades i Haparanda 61
företag, registrerade för moms och
F-skatt.

