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Hvaler Næringsforum har
skiftet navn til Hvaler
Næringsforening.

SAMARBEIDSAVTALE MED HVALER KOMMUNE
En samarbeidsavtale med Hvaler Kommune er under
utarbeidelse, og denne avtalen vil forplikte partene. Ved å
formalisere dette samarbeidet vil det gi HNF og medlemmene
et godt fotfeste og en god mulighet til å påvirke beslutninger
som vedrører næringslivet. Det er allerede avtalt faste
månedlige møter med næringssjef Bjørn W. Johansen og
ordfører Mona Vauger, hver for seg, hvor status, relevante
saker og utvikling står på agendaen. Med den avtalte
møtefrekvensen får vi anledning til å jobbe både politisk og
administrativt, hver for seg, med
problemstillinger/utfordringer for våre medlemmer.

BRANSJEREGISTER

Årsmøte i HNF 30. april
ble oppstart for nytt styre,
og allerede 11. mai ble
første styremøte avholdt.
Det har vært stor aktivitet
på flere områder siden da,
og her kan du lese om
noen av sakene vi har
jobbet med.

Det er pr i dag rundt 1100 registrerte org.nr. på Hvaler, fordelt
på mange organisasjonsformer, fra AS og ENK, til vann- og
avløpslag, foreninger, boligsameier osv. Det pågår nå en stor
jobb for å identifisere alle, og kategorisere dette i bransjer. Vi
har mange spennende bedrifter, og da det oppfordres til lokal
handel, må vi også vite hva som tilbys. Bransjeregisteret vil bli
lagt ut på vår nye nettside så snart dette er klart, og vil
inneholde bedrift (markedsnavn), telefon, mail og
nettside/facebook. Registeret vil ligge alfabetisk, med
sorteringsmulighet på bransje, slik at det blir enkelt å finne det
man leter etter.
Bransjeregisteret vedlikeholdes av HNF, slik at riktig
informasjon er å finne til enhver tid. Link vil bli å finne på flere
nettsider, som f.eks. Hvaler Kommune, VFH osv. Arbeidet med
bransjeregisteret vil også være en del av samarbeidsavtalen
med Hvaler Kommune.

JAKTEN PÅ HVALERS DNA
Hvordan kan fremtidens Hvaler konkurrere på viktige
parametre som innflytting, attraktiv arbeidskraft,
næringsutvikling og bærekraftig helårsturisme? For å besvare
disse spørsmålene ønsker HNF å utføre et større innsiktsarbeid
i samarbeid med Hvaler Kommune og ekstern aktør. Prosjektet
er igangsatt og det er søkt om midler utenfor kommunen.
Innsiktsarbeidet skal legge grunnlaget for en DNA prosess, som
bl.a. skal munne ut i en tydelig identitet, kommunikasjonsstrategi og styrket samarbeid i Hvalers næringsliv og
kommunen for øvrig. Formålet er bl.a. å styrke
næringslivsutvikling, økt innflytting, og skape ny, bærekraftig
helårsturisme. I dette prosjektet inkluderes både beboere,
besøkende og næringsdrivende. HNF har i samarbeid med
Mawerick fått frem de ulike trinn i en langsiktig DNA- prosess
og omtrentlige kostnadsrammer for hvert enkelt trinn.
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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.

STYREMØTER
Det skal avholdes 6 faste styremøter i styreperioden, hvor
tydelig agenda, god struktur og gjennomføring står i fokus. Det
skal også legges vekt på identitet, god kommunikasjon, grafisk
profil, strategi og samarbeid. Da styret ønsker å bli kjent med
bredden av næringslivet på Hvaler, vil vi invitere ikkemedlemmer til møtene, for presentasjon av egen bedrift, og
eventuelle utfordringer.

NETTSIDE
Det er igangsatt arbeid med ny og oppdatert nettside, og her
vil all relevant informasjon om styret, saker, medlemmer,
næringsliv osv. oppdateres jevnlig. Siden skal være en levende
kanal for medlemmer, øvrig næringsliv, kommune og andre
interessenter, og styret er takknemlig for alle innspill til
innhold.

MEDLEMSMØTER

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

Til høsten kommer møteplan for kommende periode, hvor
styret ønsker å presentere et innhold som er spennende,
aktuelt og relevant for næringslivet. Her vil noe av det viktigste
være å sette fokus på næringslivets utfordringer. Bedriftene vil
få anledning til å presentere seg og sine problemstillinger,
enten i plenum, eller i en til en samtaler med styrets
medlemmer.

MEDLEMMER
Pr i dag har HNF 61 medlemmer, og vårt mål er å samle alt
næringsliv under samme «tak», noe som gir en rekke fordeler
for medlemmene. Hvaler har mange små og lokale bedrifter
fordelt på forskjellige bransjer, og de skal vi verne godt om,
sammen med de større, og i dette fellesskapet er alle like
viktige.

DAGLIG LEDER
juni tiltrådte Anne Cedervall rollen som daglig leder i HNF, i en
20% stilling. Anne driver sitt eget selskap på Hvaler, AC
Experience AS, bedre kjent som Opplev Hvaler, og hun har et
brennende engasjement for lokal næringsutvikling.

TORGREGLEMENT SKJÆRHALDEN
Det anses av stor viktighet at Hvaler Kommune utarbeider nye
torgregler på Skjærhalden, tilpasset dagens utforming og
intensjon for bruk. Dette skulle vært på plass før sommeren,
men på grunn av Koronasituasjonen ble dette arbeidet utsatt,
noe som førte til en kinkig sak for klesbutikkene på
Skjærhalden i år, da en torgbod ble utleid til en direkte
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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.

konkurrent. Styret i HNF vil følge opp dette arbeidet mot
kommunen, og samtidig være en høringsinstans på vegne av
medlemmene, slik at nye retningslinjer setter lokal handel i
førersetet.
I slike saker kommer det tydelig frem viktigheten av å stå
sammen, dele informasjon og agere umiddelbart. Styret jobbet
iherdig med denne saken i Juni måned, mot høyeste instans,
både politisk og administrativt, men dessverre hadde
prosessen kommet for langt når HNF ble kjent med
problemstillingen, og kommunen ønsket ikke å reversere
leieavtalen.

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

Hvaler Kommune har i 2020 varslet næringslivet om ny
avfallshåndtering. Hovedbudskapet er at man må sortere avfall
selv, sørge for at det håndteres korrekt, og betales av den
enkelte bedrift. Dette skulle vært iverksatt allerede, men på
grunn av Koronasituasjonen har det blitt utsatt. HNF har satt
seg inn i denne saken, og innhentet tilbud fra Viuno, Ragn-Sells
og Humlekjær & Ødegård. Hvaler Kommune, som en av
tilbyderne, har ikke utarbeidet tilbud ennå, men vi vil følge opp
saken, og sende ut tilbudene i et sammenlignbart oppsett, så
snart all informasjon foreligger.

FACEBOOK OG SOSIALE MEDIA
Vi oppfordrer medlemmene til å bruke HNF sin FB-side aktivt,
med relevante innlegg. HNF greier ikke å følge med på alt som
legges ut av den enkelte bedrift, så for å sikre at alle blir
synlige, så vær med og hold siden vår levende.
Da vi har endret navn til Hvaler Næringsforening vil dette også
oppdateres på relevante medier.

En fin og næringsrik sommer ønskes
fra HNF

