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Hvaler Næringsforening,
for fellesskap og
næringsutvikling på Hvaler

KOMMUNIKASJON
Sommeren er i gang, Hvaler merker stor pågang av besøkende,
koronaen har sluppet litt taket og folk smiler og er mer ute.
Det merker også næringslivet vårt, og det er gledelig. Nå
gjelder det å yte service og smile, som vi er flinke til på Hvaler,
og ønske alle velkommen. Fremsnakke hverandre, foreslå
naboen hvis man ikke kan hjelpe, og vise verden at vi står
sammen. Som Christine Calvert så klokt sa på
Hvalerkonferansen, «har du ikke noe positivt å si, eller noe
som har verdi for andre, så la det være», og det gjelder både
muntlig som skriftlig. Det er bare i fellesskap vi kan oppleve
den suksessen vi fortjener, og nå skal vi legge energien vår i å
ruste opp for norske feriegjester og andre besøkende, og satse
på en knall sommer for vårt næringsliv.

MEDLEMMER
Det er en glede å kunne formidle at antall medlemmer stadig
øker. Vi teller i dag 86 medlemmer, og det oppleves en
positivitet for å støtte opp under det arbeidet som legges ned i
foreningen. HNF ønsker alle næringsaktører på Hvaler
velkommen, og sett i et næringsutviklingsperspektiv så er det
viktig å synliggjøre alle de flinke aktørene vi har blant oss, for
at det er mye spennende næring på Hvaler, det er helt sikkert.

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

UTBEDRING AV KJØKØYBRUA OG PUTTESUNDBRUA
Viken Fylkeskommune sendte i mars ut varsel om
vedlikeholdsarbeider på Kjøkøysundbrua i perioden mai-juli,
med delvis lysregulering/manuell dirigering, stenging av ett
felt, og forbud for kjøretøy tyngre enn 32 tonn. Dette ansås
helt uakseptabelt i hovedsesongen på Hvaler hvor tilkomst av
besøkende, og ikke minst leveranser til næringen øker mange
ganger. Etter dialog mellom Hvaler Kommune og HNF innkalte
kommunen til møte med Viken, hvor representative næringer
og store leverandører også deltok. Utfallet av dette møtet ble
at arbeidet utsettes, og vi har nå fått melding om oppstart 23.
august, med varighet til 29. oktober, med samme vilkår som
beskrevet over.
Til stor irritasjon og frustrasjon for mange, så har det i
begynnelsen av juni blitt utført skifte av rekkverk på
Puttesundbrua, som har medført ett stengt løp, og manuell/lysregulering. Dette arbeidet gikk under radaren, og HNF fikk
ikke varsel om dette før det ble igangsatt. Dog er dette
arbeidet nå ferdig, og tidsfristen ble overholdt, så da får vi
være glade for det.
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TORGKOMITEEN
HNF skal være pådriver for
medlemmers utfordringer
innen næringsutvikling, på
kommunalt nivå, generelt
innen næring, og i det
enkelte medlems bransje.

HNF ved daglig leder har vært med i Torgkomiteen for
Skjærhalden som en av seks deltagere. Denne komiteen er ny
av året, og skal være med å regulere bruk av torget, estetikk,
torghandel mm. Årets arbeid kom sent i gang, og vi ser i
ettertid at bedre kvalitetssikring skulle vært gjort underveis.
HNF har avtalt en evaluering av dette arbeidet og videre
fremdrift med kommunen tidlig til høsten, slik at bedre vilkår
for mandat, retningslinjer og gjennomføring ligger til grunn for
neste års planlegging.

MEDLEMSFORDELER
Vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte seg av
anledningen til å yte en liten fordel til øvrige medlemmer av
HNF. Hvaler IT-Service har vært først ute med et slikt tilbud,
som vi håper dere vil benytte dere av. Kortreist og lokalt, det
blir jo ikke bedre https://www.hvalernf.no/medlemsfordeler
Det jobbes også med eksterne medlemsfordeler, og disse
legges ut fortløpende.

HVALERS DNA/IDENTITET – PAKK OPP, HVALERS NETTSIDE
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.

Etter langt og intenst arbeid har nå vårt medlem Pakk Opp AS
lansert første versjon av nettsiden for Hvaler. Siden skal være
til hjelp for både fastboende, hyttebeboere og besøkende, og
inneholde alt for og om Hvaler, enten det er kommersielt,
kommunalt, ren informasjon, aktivitet og opplevelse mm.
Denne siden er også en samarbeidspartner til HNF i forbindelse
med arbeidet med Hvalers DNA/identitet, hvor Pakk Opp vil
være den visuelle kanalen for resultatene av dette arbeidet.
Innholdsproduksjonen er et omfattende arbeid, men her fylles
det løpende på, så følg med her https://hvaler.pakkopp.no/

HVALER KOMMUNE NÆRINGSFOND
Hvaler Kommune Næringsfond var for 2021 kr 300 000,-, og
kommunen har mottatt 14 søknader på til sammen
kr 1 382 000,-. Innstilling som ble vedtatt i Formannskapet 3.
juni anbefalte tilskudd til 7 søkere, og HNF gratulerer:
- Hvalersider AS
- Hvalerbær
- Hvaler Østers AS
- Ravn Naturveiledning
- Makø Alternativet
- Hvaler-Krabbe Gundersen
- Pakk Opp AS
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FACEBOOK OG SOSIALE MEDIA
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

Vi minner om muligheten medlemmene har til å dele
informasjon på Hvaler Næringsforenings Facebook side. HNF
har dessverre ikke mulighet til uoppfordret å dele innlegg fra
medlemmene, da det vil betinge og følge med på alle
medlemmers sider 24/7, for ikke å gjøre forskjell, men vi åpner
nå for en prøveperiode hvor du kan melde inn innlegg som
ønskes delt. Det er i alles interesse at siden blir aktivt brukt,
men du må altså selv ta initiativet for innlegg.

Med ønske om en fantastisk sommer
for næringslivet på Hvaler!

