
Nu startar vi upp vårat nyhetsbrev. Vi vill skapa nyheter så att ni alla företagare kan följa vad
som är på gång hos oss och ta del av värdefull information, aktuella händelser, nyheter och
erbjudanden. Vi kommer skicka ut ett nyhetsbrev en gång i kvartalet till er med aktuellt innehåll. 
De flesta av er känner säkert till ÅNS, vilka vi är, vad vi gör och vad vi hjälper till med. Men för
er som inte vet det så tänkte vi berätta lite mer. 
Åsele Näringslivsstiftelse stöttar och utvecklar näringslivet, skapar goda förutsättningar för
tillväxt och ett bra företagsklimat genom ett kraftfullt nätverk. Vi arbetar även med olika projekt
som gynnar näringslivet.

M A R S  2 0 2 2 ,  N U M M E R  1

NYHETSBREV
 

HEJ PÅ ER!

Behöver du som företagare hjälp? kom in till oss på kontoret, vi bjuder alltid på en kopp kaffe.

Katrin Normark Jonsson
Näringslivschef
076 136 66 92

katrin.normark-jonsson@asele.se

Linn Hellström
Administratör
073 089 95 34

linn.hellstrom@asele.se

mailto:katrin.normark-jonsson@asele.se
mailto:linn.hellstrom@asele.se


PÅ GÅNG I MARS
Coronastöttning  

Till och med 31 mars 2022 finns det möjlighet att få
stöttning av oss på ÅNS om du behöver hjälp med att få
koll på likviditeten, stödansökan, det allmänna läget
eller något annat som beror på Coronapandemin. 
  
på verksamt.se hittar du information om de coronastöd
som är aktuella just nu. 

Rekryteringsmässa 2022 

Söker du arbete eller vill karriärväxla? Nu har du
möjlighet att möta ortens företag och kommunen på
årets rekryteringsmässa för att se vilka lediga tjänster
som finns och hur behoven kommer att se ut i
framtiden. 
Program till mötet finns på Åsele kommuns hemsida
under "Nyheter". 

Tid: 16 mars kl 18.00-20.00 Plats: Kulturhuset

Företagsstöd genom Region
Västerbotten 

Vi på Åsele Näringslivsstiftelse hjälper dig gärna med
stödprocessen, vi finns till för dig. På Region
Västerbottens hemsida kan du läsa mer om vilka olika
stöd som du kan söka. www.regionvasterbotten.se
 

Digitala utbildningstillfällen

Enkla grunder i företagsekonomi nivå 1 – för
nyföretagaren - 15 mars kl 08.00-10.00 via Teams.
(sista anmälningsdag söndag 13 mars)

Enkla grunder i företagsekonomi nivå 2 – för dig
som drivit företag ett tag
22 mars kl 08.00-10.00 via Teams.
(sista anmälningsdag söndag 21 mars)

Företagsjuridik, skatter och avtal
29 mars kl 08.00-10.00 via Teams.
(sista anmälningsdag söndag 27 mars)

Anmäl dig här:

Bild från testflygningen i Åsele, juni 2021.

Testflygning av drönare

Under slutet av mars eller början av april kommer
projektet drönartjänst för hemstjänst och
räddningstjänst mellan Åsele och Fredrika göra sin
första testflygning. Syftet med projektet är att testa
drönarleverans av enklare laster och utvärdera om detta
kan leda till lägre kostnader, lägre miljöpåverkan och en
mer effektiv administration. ÅNS deltar i arbetet att
formulera en kravstställning för hur en drönartjänst på
bästa sätt kan utformas.

ÅNS söker lediga lokaler

Har du en lokal att hyra ut som du vill att vi ska berätta
om? Hör av dig till oss i såfall för just nu söker många
företag lokaler till sina verksamheter.

 

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset
https://www.asele.se/
https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod
https://forms.gle/LrPxF5iriWMHCESx8
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