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Årsmelding 2015 fra Lødingen Næringsforum 
 

Lødingen Næringsforum har i perioden hatt følgende styre: 

  

 Styreleder (mars-15 til sept-15): Frode Staurset 

 Nestleder: Trond Viggo Nilsen (konst.styreleder fra sept-15 til mars-16) 

 Styremedlem/kasserer: Atle Andersen 

 Styremedlem/sekretær: Bodil Kanstad 

 Styremedlem: Gunnar Fenes 

 Vara: Lars Roger Hansen (fast styremedlem fra sept-15) 

 Vara: Harald Myrland 

 Vara: Odd Myrlund 

 

 

Styret har fulgt opp medlemsvervingen, og det totale medlemstallet er i dag på 63, hvorav 38 

er bedrifter og 25 enkeltmedlemmer. Styret hadde i 2015 sterkt fokus på By – og 

regionssamarbeidsprosjektet mellom Vågan og Lødingen som har tatt mye av kapasiteten i 

styret. I tillegg arrangerte vi Peis på 1.0 og Nisselørdag.  

2015 har  vært et aktivt år med mange aktiviteter.   

Frode Staurset valgte å trekke seg som styreleder i sept-15 med bakgrunn i vedtak i 

Lødingen kommunes næringsstyre som bl.a. angikk forhold rundt hans firma og hvordan 

LNFs representanter stemte i aktuell sak. Vi ønsker å presisere at styrets medlemmer  

inkludert Frode Staurset har vært enige om å kunne være fristilt og avgi personlig stemme i 

næringsstyret. Trond Viggo Nilssen har fungert som styreleder siden sept-15. 

 

 

 

Styrets arbeid: 
Styret har hatt 4 møter. I tillegg til styremøtene har flere styremedlemmer deltatt i div 

arbeidsgrupper knyttet til nisselørdag, by – og regionssamarbeidsprosjektet Vågan-

Lødingen, Peis-på 1.0, samferdsel, turistinfo og medlemsmøter. 

Nedenfor følger beskrivelse av noen av aktivitetene som det har vært jobbet med: 

 

 

Samferdsel: 

Lødingen Næringsforum har sendt inn til Statens vegvesen innspill til oppstart 

reguleringsplan for E10/Rv83/Rv85/Hålogalandsvegen 

 

En av arbeidspakkene i by – og regionssamarbeidsprosjektet Vågan – Lødingen er 

samferdsel. Dette jobbes det med i prosjektet og LNF har vært delaktig i dette.  

 

 

Nisselørdag: 

Nisselørdag ble arrangert for 8. gang. Også i 2015 ble nisselørdag en knallsuksess, og            
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” juleball- slippet” i Hamnbakken er blitt et populært innslag. Overskuddet herfra øremerkes 

”Nisselørdag”. En egen arbeidsgruppe stod for planleggingen og gjennomføringen av 

Nisselørdag.  

Nisselørdag er kommet for å bli og etter det vi registrer så er både barn, voksne og 

næringslivet fornøyde.  På selve dagen var det mange frivillige som bidro, noe vi er 

avhengige av for å få gjennomført arrangementet. En stor takk til disse. 

 

 

Turisme og reiseliv: 

En av arbeidspakkene i By – og regionssamarbeidsprosjektet Vågan – Lødingen er reiseliv 

og turisme. Her har det vært jobbet aktivt sammen med Vågan og Lødingen kommune, samt 

Vågan Næringsforening. Det vil nå fremover bli jobbet aktivt med dette tema og her vil man 

kunne finne ut hvilke samarbeidsområder det vil være mulig å få til mellom Vågans og 

Lødingens reiselivsnæring. Det har vært arrangert kartleggingsmøter i Lødingen hvor vår 

turist/reiselivsnæring er med. Det ble holdt et medlemsmøte rundt dette tema primo juni 

2015, samt Kick-off møter i prosjektet både i Vestbygda (Offersøy Feriesenter) og  i 

Lødingen (Næringshagen) hvor det har vært stort engasjement og mange tilstede. Disse 

møtene har omhandlet informasjon om alle 4 arbeidspakkene i prosjektet.  

Lødingen Næringsforum har i det videre arbeidet engasjert Barbro Naustvik for å være vår 

lokale koordinator innenfor arbeidspakke reiseliv slik at våre interesser blir ivaretatt 

gjennom prosjektet. Dette virker positivt så langt og vi mener dette er noe vi må klare å få til 

da vi har en unik mulighet i et samarbeid mot Lofoten.  

 

Turistpermen videreutvikles hvert år. Det er nå ca. 70 permer fordelt rundt i bedrifter, 

overnattingssteder og på fergene. Permen finnes også på nettadressen 

www.visitlodingen360.com  

Odd Myrlund har ansvaret for å oppdatere denne årlig og for å selge inn annonser.  

Tilbakemeldinger bl.a. fra fergene er at de blir mye brukt så vi anser dette for å være en god 

måte å reklamere for hva som fins  av tilbud i Lødingen. 

Styret i LNF ønsker gjerne tilbakemeldinger fra medlemmene om det er synspunkter på 

forbedringer rundt permen.  

 

 

Eierskifte/generasjonsskifte i bedrifter i Lødingen: 

En av arbeidspakkene i by – og regionsprosjektet Vågan – Lødingen er stedsutvikling.  

I Lødingen står vi nå foran et generasjonsskifte i noen av våre bedrifter som vi anser som en 

del av Lødingens infrastruktur. LNF har satt i gang et prosjekt for å se på hvilke muligheter 

man har for å få til en videreføring av disse bedriftene i årene som kommer. Dette arbeidet 

vil det jobbes videre med i 2016. 

 

 

Møter m/ordfører/rådmann: 

Det har vært avholdt flere møter med ordfører, rådmann og næringssjef i kommunen. 

 

 

Hjemmesiden:  

Lødingen Næringsforum har hjemmeside www.lnforum.no . Denne forsøkes oppdatert 

http://www.visitlodingen360.com/
http://www.lnforum.no/
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kontinuerlig med informasjon fra styret. 

 

 

PEIS PÅ 1.0 

 

Lødingen Næringsforum arrangerte «Peis på» konferanse onsdag 22.april i Lødingen 

Næringshage. Det var godt fremmøte og flere spannede innlegg fra næringslivsaktører i 

Lødingen.  

Tema for dagen var: 

«Hva er Lødingen god på og hva kan vi bli bedre på? En motivasjonsdag for å fremme de 

gode historiene om Lødingen og skape et spennende næringsliv.» 

De som var tilstede fikk bli bedre kjent med Zalaris ASA, Ytterstad AS og Kanstad Trelast 

AS.  

Marius Remen-Hansen fortalte hva Fabrikken Næringshage sammen med Lødingen 

Næringshage kunne bistå med.  

Caroline Meier holdt et inspirerende innlegg om «Omdømmebygging? Kosta ikkje det 

masse penga?». Meier la vekt på hvordan Lødingen i fellesskap burde jobbe aktivt for 

omdømmebygging og hva næringslivet får igjen for å bruke tid på dette. Til daglig jobber 

Meier med omdømmebygging for kommuner, bedrifter og organisasjoner, hun har bidratt til 

å sette Lødingen på karte ved flere anledninger, blant annet da «Bygda som sykler» ble 

skapt. 

Dagen ble avsluttet med idèverksted der alle besøkende fikk være med å dele sine tanker og 

ideer, for hva Lødingen bør satse på og hvordan næringslivet kan vokse. Det kokte i lokalet 

under denne seanse og optimismen var til å føle på.  

Det fremkom mange gode forslag under seansen og dette går direkte inn i noe av det som det 

jobbes med i By – og regionssamarbeidsprosjektet Vågan – Lødingen. 

PEIS PÅ 2.0 er under planlegging i styret og vil bli arrangert i april. Utfordringen blir å få 

omskapt ideer og forslag fra ord til handling. Her er det viktig å ha fokus fremover. 

 

 

Oppsummering 

Det har vært et meget aktivt år for LNF. Pga. valgt styreleders avgang så har det blitt mer 

omfang på arbeid på resterende styremedlemmer enn kanskje normalt. Dette i tillegg til full 

jobb utenom har muligens medført at styret ikke har maktet å kunne utføre en så god nok 

jobb som ønsket. Vi føler likevel at den jobben som er utført er god tatt de nevnte forhold i 

betraktning. Det har vært et meget aktivt år for LNF spesielt ved at man er engasjert i By og 

–regionssamarbeidsprosjektet Vågan – Lødingen. Ved å ha solide grunnfunksjoner som 

sekretær og kasserer på plass, samt å kunne engasjere styremedlemmer og andre i 

foreningens aktiviteter, har en kunnet være aktiv og engasjere seg i flere saker.  
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Noen saker som bør nevnes: 

 Bodil Kanstad er LNFs representant i 17. mai komiteen. 

 Nye turistskilt ble satt opp i Kåringen og på Kanstad 27. april i regi av LNF. 

 Strategiprosess ble påbegynt på vårparten, men arbeidet stoppet opp (ble nedprioritert) 

etter at styreleder trakk seg. 

 Konjunkturbarometret fra Sparebank1 NN ble presentert på Sortland på våren og på 

høsten hvor medlemmene fra LNF er invitert. 

 Deltatt på møtene i Næringsstyret i Lødingen kommune. 

 Arbeid med eierskifte/generasjonsskifte i forretningene i Lødingen. 

 Lødingen kommune har gitt støtte både til turistperm og til by- og regionprosjektet mot 

Vågan 

 Lødingen Sanitetsforening har støttet Nisselørdag med 5000 kr, øremerket innslag/tiltak 

for barn og unge. 

 

 

Lødingen 9.mars 2016 

Styret i Lødingen Næringsforum 

 

 

 

 

 

 

 
 


