
  

GOD JUL 
 

 
 

Kjære medlem av Hvaler Næringsforening 
 

Julen er rett rundt hjørnet, og det er tid for å oppsummere året, planlegge for neste år, men først…kose seg med 
familie og venner, og nyte julefeiringen. 

 
I 2022 har verden så smått vendt tilbake til normalen, i alle fall slik vi kjente den før Coronaen, og vi har hatt et år 

med stor aktivitet, både for næringslivet, men også på kultur og opplevelsessiden på Hvaler.  
 

HNF har jobbet med mange saker i året som har gått, både store og små, og ikke minst vært og er deltagende i større 
prosjekter relatert til næringsutvikling. Mye av dette arbeidet fortsetter inn i 2023 i tillegg til nye satsningsområder. 

 
Jobbsmak, et prosjekt i samarbeid med NAV Hvaler og Hvaler Kommune ble etablert og gjennomført for 10. 

klassinger. Dette arbeidet fortsetter i 2023 og inkluderer både 9. og 10. klassinger. Målsetningen med Jobbsmak er å 
forhindre og forebygge utenforskap, samt å bygge et sikkerhetsnett for ungdommen på Hvaler som skal ut i videre 
utdanning, og som vi forhåpentligvis vil finne igjen i næringslivet på Hvaler om noen år. Takk til dere alle som stiller 

opp med arbeidspraksis for ungdommen. 
 

Vi går inn i 2023 med store utfordringer. Krigen i Ukraina har medført ringvirkninger som vil ha stor betydning for 
næringslivet fremover, samt en generell høy prisstigning på varer og tjenester. Dette gjør noe med folks lommebøker 

og kjøpekraften reduseres. I den forbindelse vil vi ha høyt fokus på tiltak direkte relatert til lokal handel. 
Ambassadørprogrammet er lansert og vil iverksettes på nyåret og vi jobber i samarbeid med Hvaler Kommune for å 

se på en løsning for fysisk bedriftsnettverk som skal avhjelpe mindre aktører med fellestjenester som regnskap, 
markedsføring, IT tjenester, oppdragsformidling m.m. 

 
HNF har hatt et godt tilsig av nye medlemmer, og teller ca 115 når vi går inn i 2023. Dette er en vekst på ca 25 

medlemmer fra fjoråret, noe vi er strålende fornøyd med. Det er også utrolig moro og se så mange av våre 
næringsaktører stille opp på møter og samlinger. Dette vitner om et stort engasjement for næringslivet på Hvaler, og 

gir en god motivasjon til å fortsette arbeidet for fellesskapet. 
 

Vi gleder oss til vi møtes 10. februar i en mer sosial setting, men ikke desto mindre viktig da nettverksbygging og bli 
kjent, både i egen bransje og på tvers av bransjer er avgjørende for å være gode ambassadører for hverandre i tiden 

som kommer. 
 

Med dette ønsker vi dere alle en riktig fin jul og et godt og spennende nytt år! 
 
 

Glad julehilsen fra 
Hvaler Næringsforening 

 

 


