
VELKOMMEN TIL NÆRINGSTREFF I MERÅKER

• Agenda for næringstreff:

• Velkommen

• Kommune som tilrettelegger for næring, 
forutsetter samhandling mellom 
kommune og lokalt næringsliv

• Meråker og Storlien sine potensialer som 
et «reiselivsfyrtårn både lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt.
• Innlegg fra Meråker
• Innlegg fra Åre (Via Teams)

• Lokalt næringsliv – lokale ringvirkninger!

• Middag og slutt kl. 21:00





Handlevettreglene!

1. Ta hensyn til gjeldende råd og retningslinjer
2. Godt nettvett er også å foretrekke lokal handel
3. Spre handelen – ikke smitten
4. Bidra til lokal verdiskaping gjennom gode handlevaner
5. Ha tett dialog med din lokale butikk, den lytter til deg
6. Del gjerne din gode og trygge handleopplevelse med dine venner 

#tryggjulehandel
7. Det er ingen skam å besøke lokalbutikken, de er der for din 

kundeopplevelse. 



En kraft for et sterkt og bærekraftig 
næringsliv!



En kraft for et sterkt og bærekraftig næringsliv!

Aktiviteter vår 2020 – Meråker

• Fokus på bærekraft 
• Hvordan gjenspeiler dette næringsstrukturen og 

potensialet i Meråker?

Opplevelser, helse, handel, bygg og anlegg, industri.

Aktuelle tema :
• Sentrum som en del av strategien for 

stedsutvikling i Meråker
• Hydrogen og hvordan dette representerer 

potensialer både for Meråker og hele regionen
• Utvikling av vinterturisme i et samarbeid med Åre
• Finansieringsmuligheter i forhold til prosjekter, og 

kobling mot FoU
• Næringsvennlig kommune
• Næringsareal og kommunens arbeid med dette





I ett samarbeid!

Meråker kommune

Tilrettelegger

NiV Meråker

Næringsliv

Proneo

Innovasjon/utvikling

…..trippel heliks, en næringsutviklingsmodell 
hvor utvikling skapes gjennom samarbeid 
mellom tre viktige samfunnssektorer: 
næringsliv, myndigheter og utdannings- og 
forskningssektoren. 



https://spark.adobe.com/page/CKNQtRcbmFGhH/


Jon Uthus, daglig leder 
jon@nivr.no / 930 61 800

Odd Petter Haugseth, prosjektleder
odd.petter@nivr.no /958 89 258

Lene M Prøven, komm.koordinator
lene@nivr.no

mailto:jon@stjordalnf.no
mailto:odd.petter@nivr.no
mailto:lene@nivr.no


Julekveldsvisa

Nå har vi vaske golvet, og vi har børi ved

Og vi har sett opp fugleband, og vi har pynte tre

Nå sett vi oss å kvile, og puste på ei stund

I mens je vugger vogga så bror din får en blund

Dra krakken bortåt glaset, så sett vi øss og ser

Og prøv og finne leia der julestjerne er

Den blankeste ta alle, hu er så klar og stor

Du ser a over taket der a jordmor Matja bor

Hu er så snill den stjerna, hu blunke kann du sjå

Og nå skal je fortjela så du kan høre på

Den fyrste gång hu skinte, så laga hu ei bru

Imilla seg og himmel'n og ei krybbe og ei ku

I krybba låg ei liten gutt, så rein og blid og go'

Og mor hass dreiv og stelte'n og far hass stod og lo

Og gjetergutta der omkring, dem kute tel og frå

Og bar med seg små lamonger som gutten skull få sjå

Ja tel og med tre vise menn, dom rei i fleire da'r

Og ingen visste vegen og itte hen det bar

Men stjerna synte leia på himmelkvelven blå

Så ingen ta dom gikk bort seg og alle tre fekk sjå

Ja det det var fyrste gongen som julestjerna brann

Og sea har a brønni i alle verdens land

Og såmmå å som hende er stjerna like stor

Du ser a over taket der a Jordmor Matja bor





Dette lurer vi på..

• Hvordan reagerer kunden når vi sier i fra om han/hun må holde avstand?

• Kan vi annonsere gode tilbud og at vi ønsker våre kunder velkommen til en 
god julehandel?

• Bør alle føre liste over kundebesøk?

• Hvordan blir det med små utendørsarrangement før jul?

• Kan man planlegge julegrantenning og lite utendørs marked eller er dette helt 
utelukket slik situasjonen er nå? 

#tryggjulehandel



- Innledning og velkommen v/NiV

- Hotelldrift i en annerledes hverdag 
v/Arild Vollan Scandic Hell 

- Renhold og smittevern v/Thor 
Nielsen Insider Facility Services AS 

- Lokalt næringsliv gir lokale 
ringvirkninger v/Jon-Roar 
Langørgen DNB 

- «Se og bli sett» - Gjensidige 
Stjørdal v/Bjørn Ove Slind 

- Vel hjem! v/NiV (5 min)



VELKOMMEN TIL NÆRINGSTREFF PÅ FROSTA! 

 

Frosta kommune og NiV Frosta inviterer til næringstreff og 

frokostmøte. 

AGENDA: 
▪ Organisering og omstilling i Frosta kommune v/Endre Skjervø, 

kommunedirektør Frosta kommune
▪ Hurtigbåt, Frosta – Trondheim v/Erlend Solem, Fylkesdirektør for 

samferdsel i Trøndelag Fylkeskommune
▪ Mat, opplevelser og turisme – Frosta som opplevelses- og matregion


