Lokalekonomisk analys för Hållnäs 2019-20
Intervjuade företagare
Intervjuerna är tänkta som ett komplement till SCBs statistikpaket, som du kan ladda
ned från hallnas.info/lea. Vi har försökt att intervjua någon från varje näringsgren.
Vi hade gärna intervjuat fler lokala företag, och välkomnar kommentarer och
information från fler företagare.
Intervjuerna utfördes av Linda Wickström eller Åsa Norling under 2019-20, via
möten, telefonsamtal och i vissa fall mejl.
Vi pratade med:
Jordbruk och skogsbruk, handelsträdgård samt fiske
Ulfs Skogsentreprenader i Julö AB (Ulf Eriksson)
Ulf Pettersson, Kärven
Skållbo gård (Kjell och Eva Årman Martinelle)
Källmossa gård (Helena Sandström)
Hållstrands fisk (Lars-Ivan Hållstrand)
P-G Perssons fiskeri
Entreprenad/transport
Hållnäs gräv och transport AB
Hantverkare
VVS. Hjälmunge Produktion AB /Skärplinge rör (Martin Ögren)
Murning/kakel. Stefan Kjettselberg
Tillverkning
TESAB
Åddebo ull
Handel
ICA Kastbergs
Calles Fisk

Hotell- och resturangverksamhet
Ängskärs havscamping
Övrigt
Revisor Magnus Hedin
Kumbhaka kursgård (Emmelina Hjorth)
Vi samtalade med företagarna utifrån följande frågor, ibland blev det mer prat
kring vissa frågor, andra mindre.

* Vad är positivt med att driva företag i Hållnäs?
* Vad finns det för utmaningar med att driva företag i Hållnäs? Vad skulle underlätta?
* Vart finns era kunder? Kan ni uppskatta hur stor andel som är lokala?
* Lägger ni in anbud för lokal upphandling? Hur upplever ni i så fall den processen?
* Vad skulle få er att anställa en till person?
* Handlar/samarbetar ert företag mycket lokalt?
* Är ni med i något företagarnätverk/förening? Om inte, skulle ni vara intresserade av det?
* Hur ser ert företag ut om 5 år?
* Har ni något tydligt tänk kring miljö och hållbarhet?
* Vårt projekt syftar ju till att skapa förutsättningar för fler fastboende i Hållnäs. Har du
några tankar om det?
Vi skulle gärna vilja skapa ett företagsregister på vår hemsida hallnas.info, skulle ni vilja
finnas med där?
Mejla oss (framtid@hallnas.info) en kort text och ev en bild eller logga plus kontaktuppgifter
och länk till hemsida eller sociala medier.

