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Hvaler Næringsforening,
for fellesskap og
næringsutvikling på Hvaler

HNF har hatt hendene fulle med mange oppgaver de siste månedene,
og gir her en oppsummering av noen, som vi mener er av ekstra
interesse for næringslivet på Hvaler. Vi går mot sommer 2022, og
våren viser seg med solfylte dager, Norge har igjen åpnet opp, og fra
påsketider kan vi vente oss en tilnærmet normal situasjon, noe som
tilsier et tilsig av besøkende, både gjester og hyttefolk, og da gjelder
det å være godt forberedt.
Hvaler Næringsforening har gjennom de siste 2 år doblet antall
medlemmer, og vi ser helt klart behovet for en sterk næringsforening,
da potensialet for næringsutvikling i kommunen er stort. Dette gjelder
både nyetableringer, og utvikling av allerede eksisterende næring.
Oppgavene er mange, fra hvordan kommunen håndterer næringslivet,
til saker som har direkte eller indirekte påvirkning på utviklingen.

ÅRSMØTE I HVALER NÆRINGSFORENING

Det avholdes årsmøte i HNF 26. april kl 1700, i kultursalen på
Asmaløy Skole. Medlemmer vil få tilsendt all nødvendig informasjon i
forkant av årsmøte.

HVALERKONFERANSEN 2022

Hvaler Næringsforening
skal være en støttespiller
for deg som ønsker å satse
på lokalt næringsliv.

Nå kan vi endelig møtes igjen, og vi gleder oss til Hvalerkonferansen
2022, 26. april kl 1800, i kultursalen på Asmaløy Skole. Vi jobber med
programmet som vi håper vil gjenspeile Hvalers næringsliv, både
nåsituasjon og fremtiden.

NÆRINGSPRISEN 2021
På Hvalerkonferansen skal det kåres en vinner av Hvaler Næringspris
2021, og nominasjonsprosessen er nå over. Det har kommet inn
mange gode forslag, og snart begynner avstemming på topp 3
kandidater. Dette blir spennende, og vi gleder oss igjen til å dele ut
prisen.

RAMMEAVTALER INNKJØP HVALER KOMMUNE
Hvaler Kommune har på flere områder knyttet seg til Fredrikstad
Kommunes innkjøpsavtaler på varer og tjenester. HNF ønsker å få en
oversikt over disse avtalene, da næringsaktører på Hvaler på grunn av
dette blir ekskludert som leverandører, både ved handel og i
anbudsprosesser. Å inngå i et innkjøpssamarbeid kan i mange tilfeller
være lønnsomt prismessig, men ikke utelukkende, og det er mange
andre faktorer som spiller inn, som f.eks. kortreiste leveranser,
miljøaspekt, støtte til lokale aktører osv. Hvaler Kommune vil etablere
en oversikt over disse avtalene, slik at HNF kan få gitt sitt innspill til
dette.
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HNF skal være pådriver for
medlemmers utfordringer
innen næringsutvikling, på
kommunalt nivå, generelt
innen næring, og i det
enkelte medlems bransje.

REISEMÅLSPROSESSEN PÅ HVALER

Med utgangspunkt i Hvaler Kommunes næringsstrategi 2019-2023 (se
link under), har HNF jobbet målrettet med oppgaver som sammenfaller
med kommunens satsningsområder. Temaet «Verdiskaping –
næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet» er ett av
hovedtemaene, og 5 næringer vil kommunen spesielt prioritere; marin
næring, besøks- og opplevelsesnæring, landbruk, håndverks- og
byggenæring og teknologibedrifter.
HNF har fra 2020 lagt ned mye arbeid i prosjektet Hvalers DNA (les
identitet), som skal være grunnstein for både næringsliv, beboere og
besøkende. Arv og miljø (DNA) er viktige faktorer å ha med seg når
man skal konkretisere en identitet med få ord, som skal være selgende
for «Hvaler hele året».
Hvaler Kommune har i en årrekke hatt et samarbeid med Visit
Fredrikstad og Hvaler (heretter VFH), som destinasjonsselskap, men
HNF mener nå at reiselivsatsningen må organiseres annerledes. Det
må satses, og det må etableres et lokalt apparat som håndterer Hvaler.
Det er innad i kommunen eierskapet, kunnskapen og kompetansen om
Hvaler sitter, og hvor aktørene har sin base, så dette arbeidet kan ikke
fjernstyres, men må lokaliseres sentralt på Hvaler.

HNF skal være i tett dialog
og samarbeid med Hvaler
Kommune om utvikling og
utfordringer innen
næringsutvikling, samt
bidra til nettverksbygging.
Medlemmene oppfordres
til å ta kontakt med
spørsmål, bistand eller
forslag, slik at vi sammen
kan bli den beste
næringsforeningen for
våre medlemmer.

Hvaler Kommune har besluttet å fortsette samarbeidet med VFH, og har
bedt HNF om en innstilling til hva vi mener denne avtalen bør inneholde
av oppgaver. På bakgrunn av dette, og hva vi mener bør gjøres, har vi
utarbeidet en innstilling som legger vekt på hvilke veivalg vi mener
kommunen må ta, hvis man mener alvor med denne satsningen. Det
handler om fordeling av midler til lokal satsning, forarbeid til et fremtidig
skjærgårdssenter som skal håndtere og fremme all næring på Hvaler,
og ikke minst, sikre inspirasjon til at enkeltaktører ønsker og tør å satse
på reise- og opplevelsesnæringen.
HNF har skissert et rammeverk vi mener er den rette veien å gå, men
som skiller seg fra kommunens intensjon på vesentlig områder. Vi
mener at mange av oppgavene kan løses lokalt, slik at vi sikrer
ressurser og tilbud hele året, og således bygger oppunder kommunens
eget slagord «Hvaler hele året». Vår innstilling kan du lese i vårt arkiv
(se link under). Denne er ikke hugget i stein, men gir et prinsipielt
rammeverk for hvordan dette arbeidet kan organiseres. Vi mener Hvaler
må ta Hvaler i egne hender, tett på næring, beboere og besøkende.
➢ HNFs innstilling til Hvaler Kommune
➢ Hvaler Kommune Næringsstrategi 2019-2023

NYHETSBREV
NYHETSBREV
Mars
Mars 2022
2022
Medlemmene
oppfordres
Sjekk ut den
fine
til
å
ta
kontakt
med
muligheten du har
til å
spørsmål,
bistand
eller
gjennomføre en
forslag,
slik at vi
sammen
undersøkelse
blant
dine
kan
bli
den
beste
kunder, relasjoner og
næringsforeningen
fremtidige for
våre medlemmer.
samarbeidspartnere.
https://www.hvalernf.no/
medlemsfordeler
Mail:
hvalerforum1@gmail.com
Nettside:
Mail:
www.hvalernf.no
hvalerforum1@gmail.com
Tlf:
Nettside:
Pålwww.hvalernf.no
Erik Christophersen
Styreleder
909 22 751
Pål Erik Christophersen
Anne
Cedervall
Styreleder
Daglig
Tlf.:
909 Leder
22 751
911 42 310
Anne Cedervall
Daglig Leder
Tlf.: 911 42 310

TORGKOMITE SKJÆRHALDEN

HNF er med i torgkomiteen for Skjærhalden torg. Innunder mandatet til
torgkomiteen ligger utvelgelse av aktører for 5 handelsboder. I forkant
av denne utvelgelsen er det en søknadsprosess, og det er blant disse
søkerne utvelgelsen skjer.
Punkt 4 i retningslinjene sier som følger:
«Lokalt næringsliv/aktører skal prioriteres der vareutvalg/tilbud
vurderes å oppfylle punkt 1-3. Ved sammenlignbare søknader,
prioriteres lokalt næringsliv/aktører.»
Det er HNFs primære målsetning at disse bodene skal dekkes av
lokale aktører, så langt det er mulig, da det er disse vi jobber for, og
ønsker å promotere.
HNFs innstilling blant årets søkere var:
- Hvaler Bondelag
- Skjærhalden Fiskemottak
- Roy Andersen Consulting
- Den lille Bohem
- CoMe in Italia

STØTTEMIDLER VIKEN
Viken Fylkeskommune øker støtteandelen til små og mellomstore
bedrifter, for kompetanseheving, slik at bedrifter kan tilføres den
kunnskap som skal til for en ønsket omstilling. Det er ingen
søknadsfrist i 2022, så midler tilføres så langt det rekker. Her finner du
mer om ordningen.
➢ Viken kompetanseheving

Vi ønsker dere alle

en fantastisk vår,
som allerede er i anmarsj

