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HNF skal være en
støttespiller og inspirator
for små og store bedrifter
på Hvaler.

Husk å nominere din
kandidat til Næringsprisen
2020. Mer informasjon
finner du i nyhetsbrevet.

HVALERS DNA/HVALERS IDENTITET /HVA ER HVALER
Hvaler Næringsforening har fra planlegging av
Hvalerkonferansen 2020 vært opptatt av å gjøre noe med
mangel på strategi og samarbeid i næringslivet på Hvaler. Av
den grunn ble «Jakten på Hvalers DNA» et hovedtema på årets
konferanse. Dette ble positivt mottatt, og i etterkant av
konferansen besluttet derfor styret i HNF at en prosess rundt
DNA, eller Hvalers identitet/Hva er Hvaler, er helt avgjørende
for å få til en samlende strategi og samarbeid på Hvaler, og
som et grunnleggende verktøy for å lykkes med mål om
vekst. En slik prosess, og hva som skal komme ut av dette
arbeidet, må «eies» av Hvaler kommune. HNF har derfor
jobbet tett og godt med kommunen, med mål om å få
igangsatt en samlende prosess. Dette arbeidet har nå båret
frukter!
Hvaler Kommune har besluttet å igangsette et innsiktsarbeid i
forbindelse med arbeidet rundt kommunens reiselivsstrategi,
gjennom Mimir AS, et rådgivende selskap innen reiseliv.
Forstudiet skal være ferdig i mars 2021. Som et viktig element i
dette arbeidet vil forstudiet gi et faglig grunnlag for å vurdere
kost/nytte ved en prosess rundt Hvalers DNA, sett opp imot
resultatet av forstudiet. Hvaler Næringsforening vil være
deltakende i ressursgruppen knyttet til dette arbeidet.

SAMARBEIDSAVTALE MED HVALER KOMMUNE
En samarbeidsavtale mellom HNF og Hvaler Kommune er
skrevet og oversendt kommunen. Denne ligger som sak i
formannskapet 3. desember. Avtalen vil forplikte partene til et
tettere samarbeid, hvor også HNF er en inkludert part i
styrings- og ressursgrupper, fungerer som rådgiver i saker, og
skal avhjelpe kommunen med næringsoppgaver. Med denne
avtalen på plass vil det gi medlemmene et godt fotfeste til å
påvirke beslutninger som påvirker næringslivet på Hvaler.
Vi har kommet inn i en god rytme med våre månedlige møter
med henholdsvis næringssjef og ordfører, hver for seg, og vi
ser helt klart at denne tette kontakten er avgjørende for
fremdrift, både i pågående og nye saker.

STYREMØTER
Vi oppfordrer våre medlemmer til å melde inn saker som
opptar den enkelte, og som kan være av betydning og
interesse for flere. På denne måten får vi et levende samarbeid
og fellesskap.
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HNF skal bidra til å utvikle
og fremme det lokale
næringslivet på Hvaler,
skape en samlende enhet
og tale aktørenes sak.

NETTSIDE
Ny nettside er publisert, www.hvalernf.no, og vi vil svært
gjerne ha tilbakemeldinger, ønsker om innhold, eller andre
forslag som er av interesse. Nettsiden skal fungere som en
kilde til informasjon, hva styret jobber med og være et levende
verktøy for medlemmene, og da er deres innspill viktig for
utviklingen.
Bransjeregister er lagt til nettsiden
https://www.hvalernf.no/bransjeregister. Det er ikke
komplett, men inneholder alle verifiserte bedrifter på Hvaler,
så langt. Det er fortsatt mange som gjenstår, samt at det skal
forbedres på søkefunksjon osv. Dette kobles også opp mot
kommunens hjemmeside.

MEDLEMSMØTER
Det var planlagt å avholde et medlemsmøte før jul, men på
bakgrunn av koronasituasjonen har vi besluttet å vente med
dette. Vi håper til gjengjeld å se mange av dere på
Hvalerkonferansen 2021. Her finner du mer informasjon
https://www.hvalernf.no/hvalerkonferansen-2021

MEDLEMMER
HNF skal være i tett dialog
og samarbeid med Hvaler
Kommune om utvikling og
utfordringer innen
næringsutvikling, samt
bidra til nettverksbygging.

Pr i dag har HNF 65 medlemmer, og vi vokser sakte, men
sikkert. Ved å samle alt næringsliv under samme paraply, blir vi
sterkere, og bygger en felles kanal, noe som sikrer effektivitet i
informasjonsflyt, tilhørighet og fellesskap.
Er ikke ditt firma medlem i dag, så finner du
innmeldingsskjema her https://www.hvalernf.no/bli-medlem.
En rimelig investering i fellesskapet.

FACEBOOK OG SOSIALE MEDIA
Vi må bli flinkere til å benytte sosiale medier for å fortelle om
foreningen, hva vi jobber med og hvor vi er på vei. Følg oss på
facebook https://www.facebook.com/HvalerN%C3%A6ringsforening-691349537672166 og Instagram
https://www.instagram.com/hvalernaeringsforening/
Vi oppfordrer samtidig medlemmene til å bruke disse sidene,
da vi ikke nødvendigvis får med oss alt som legges ut av den
enkelte bedrift.

HVALERKONFERANSEN
21. januar avholdes Hvalerkonferansen 2021 i Auditoriet på
skolen på Asmaløy. Det jobbes med et spennende program, og
tilrettelegging iht dagens koronasituasjon. Følg med på siden
for Hvalerkonferansen 2021 her
https://www.hvalernf.no/hvalerkonferansen-2021.
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Medlemmene oppfordres
til å ta kontakt med
spørsmål, bistand eller
forslag, slik at vi sammen
kan bli den beste
næringsforeningen for
våre medlemmer.

TORGREGLEMENT SKJÆRHALDEN
23. oktober var det innkalt til felles møte med Hvaler
Kommune, hvor HNF, næringsaktører, torghandlere og
representanter fra kommunen var til stede. Intensjonen er å få
oppgradert torgreglementet til nye retningslinjer for bruk. Det
kom mange gode innspill og forslag, og på bakgrunn av dette
skal kommunen utarbeide retningslinjer som matcher dagens
behov. Det vil også bli nedsatt en gruppe, hvor HNF er med, for
å behandle søknader til torgbodene, arrangementer osv, og vår
innstilling til bruk av torget er å fremme Hvalers næringsliv, lag
og foreninger, kultur osv.

AVFALLSHÅNDTERING FOR NÆRINGSLIVET
Mail:
hvalerforum1@gmail.com
Nettside:
www.hvalernf.no
Tlf:
Pål Erik Christophersen
Styreleder
909 22 751
Anne Cedervall
Daglig Leder
911 42 310

Etter at Hvaler Kommune kommuniserte til næringslivet på
Hvaler at de ikke lenger skal håndtere næringsavfall, tok HNF
initiativ til å finne forslag til lokal løsning. Etter vårt siste møte,
9. november på Sandbakken Miljøstasjon, med Hvaler
Kommune og Viuno, ser det ut som vi kan få til en ordning med
lokale ressurser, hvor Hvaler Kommune håndterer alt avfall
utenom matavfall (som ikke er pakket i grønne poser) og Viuno
håndterer matavfallet. På denne måten vil vi få en løsning som
er kost- og miljøeffektiv, samtidig som vi bidrar til inntjening
for kommunen og Viuno. Så snart alle avklaringer er gjort vil
det ble sendt ut mer informasjon.

NÆRINGSPRISEN 2020
Det oppfordres til å nominere kandidater for Næringsprisen
2020. Fristen er 27. november, og skjema for nominasjon
finner du her https://www.hvalernf.no/n%C3%A6ringsprisen2020.

En flott høst og førjulstid ønskes
fra HNf

