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SCA:s sågverk i Bollstabruk är ett av nordens största och om-
sätter miljardbelopp varje år. Med sina ca. 150 anställda är 
sågverket dessutom en av de större arbetsplatserna i Kramfors 
kommun och på anläggningen råder ständig aktivitet. 
Det är dock inte bara det dagliga arbetet med att såga som 
pågår hela tiden. Från ledningshåll är det utveckling och 
framtidsplaner som står i ständigt fokus.

Ett steg närmare 
 – Vi tittar alltid på olika sätt att utveckla verksamheten och 
de förslag och idéer som har bärighet gör vi förstudier av, 
säger Johan Olofsson, sågverkschef på Bollsta sågverk. 
– Nyligen inledde vi ett förprojekt kopplat till en av förstudi-
erna, vilket innebär att vi har fått ledningens godkännande 
att titta djupare på möjligheterna att göra några större inves-
teringar, förklarar han och förtydligar: 
– Det innebär alltså inte att vi har tagit några faktiska 
investeringsbeslut, men att vi kommer att räkna vidare på 
om investeringar är rätt väg att gå. Man kan säga att vi är ett 
steg närmare men inte i mål än.

Omfattande investeringar 
Förprojektet rör dels möjligheten att bygga ett helt nytt 
justerverk, d.v.s. delen i sågverket där virket kvalitetsbestäms 
och kapas i exakta längder efter att det har sorterats, men även 
en uppgradering av röntgenutrustningen, som används för att 
bestämma hur varje stock ska sorteras mot slutprodukt.  
I båda fallen rör det sig alltså om omfattande investeringar, 
vilket också är anledningen till att man räknar både en och 
två gånger för att komma fram till beslut. 
– Förstudien inleddes redan 2014, så det här är något vi har 

tittat på under en längre tid. Det är ett tidskrävande arbete, 
men självklart är det alltid roligt att få jobba med investe-
ringar och utveckling, konstaterar Johan, som ser stora förde-
lar med ny teknik i verksamheten.

Värdeoptimering med 3D 
– Idag röntgar vi exempelvis varje stock i 2D, alltså som en 
vanlig platt bild. Den nya tekniken vi tittar på nu bygger på 
3D-teknik och fungerar ungefär som en CT-röntgen inom 
vården. För att få ut en tredimensionell bild så snurrar själva 
röntgenutrustningen runt stocken vilket innebär att vi får 
mycket högre precision, förklarar han och fortsätter: 
– Idag kan vi se var kvistarna sitter, men med 3D-teknik kan 
vi följa kvisten hela vägen in stocken. På så sätt blir mätning-
en så exakt den kan bli, vilket i sin tur innebär att vi kan 
värdeoptimera varje stock. 

Stor potential i Bollsta 
Investeringar av den här typen ingår i SCA:s övergripan-
de utvecklingsplaner. Att förprojekten har inletts innebär 
att koncernledningen ser sågverket i Bollsta som en viktig 
spelare och att potentialen för att ta större kliv, när det gäller 
ökning av kapaciteten, är stor. När eventuella beslut kommer 
att tas, vill dock Johan inte sia om i nuläget. 
– Nu handlar det framför allt om att verifiera siffrorna och 
säkerställa att vi får ihop helheten i verksamheten. Det kom-
mer att ta ett tag till. Hur länge är omöjligt att säga just nu, 
men vi återkommer naturligtvis så snart vi har mer informa-
tion att ge, säger han och avslutar: 
– Att vi tittar på den här typen av investeringar är positivt både 
för sågverket som arbetsplats och för näringslivet i Kramfors.

SCA UTREDER MÖJLIGA SÅGVERKS-
INVESTERINGAR I BOLLSTA

Ett av Nordens största sågverk. Till höger sågverkschef Johan Olofsson.
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I våras gick sex hantverksföretag i Kramfors ihop och arran- 
gerade en mässa på Gudmundråskolan för att locka skolung-
domar att utbilda sig i hantverksyrken. Eftersom den blev 
uppskattad av både elever och skolledning, så blir det därför 
en repris redan den 29:e november. 
Bakgrunden till initiativet är att frågan om hur man ska få 
fler att vilja bli hantverkare diskuterades på ett möte mellan 
branschföreträdare och gymnasieskolor i länet. Det råder 
brist på hantverkare idag och på tio års sikt finns risken att 
bristen blir akut. Därför ligger det i mångas intresse att få 
inflödet av elever till utbildningarna att bli större.

Fokus på yngre elever 
En av initiativtagarna till mässan är Anders Johansson på 
Byggnads AB Lennart Eriksson som arrangerade tillsam-
mans med Kempes El, Dynäs Måleri, Caverion, LGW Mur 
& Kakel och Sparenergi. 
– Tidigare har vi fokuserat på 9-orna, men då har eleverna 
redan bestämt sig för vad de ska välja.  
Därför insåg vi att vi måste komma in i bilden redan i års-
kurs 7-8 och nånstans där fick jag idén om en minimässa på 
plats i skolan. 
Den första mässan arrangerades på Gudmundråskolan i 
mitten av mars. Förutom att träffa representanter för de olika 
hantverksföretagen så fick eleverna prova på utrustning som 
används inom branschen och delta i tävlingar.

Något av en succé 
– Vi blev lite överrumplade av responsen i våras, vi hade över 
100 som var med i spiktävlingen och i montern där eleverna 
fick testa att måla och tapetsera var det fullt hela dagen. Det 
blev riktigt lyckat, konstaterar Anders och säger att det enda 
som inte riktigt stämde var tidpunkten. 
– I mars hade ju eleverna redan gjort sina gymnasieval, så 
på det sättet kom mässan för sent. Men eftersom det i övrigt 
var något av en succé, så bestämde vi oss för att köra en ny 
sväng nu den 29:e november mellan 10 och 14 i rasthallen på 
Gudmundråskolan. Då är det gott om tid innan det är dags 
att välja gymnasieutbildning.

Närma sig närsamhället 
– Skolan har som ett av våra uppdrag att arbeta med entre-
prenörskap och att närma oss det närsamhälle vi lever i, säger 
Niklas Börjesson, rektor vid Gudmundråskolan. Denna 
mässa möjliggör för våra elever att träffa och samtala med 
personer som är yrkesverksamma inom bygg- och hantver-
karbranschen.  
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HANTVERKSFÖRETAG OCH SKOLAN ANORDNAR  
REPRIS AV UPPSKATTAD MÄSSA

Philip Gabrielsson och Anders Johansson vid fjolårets mässa, som nu går i förädlad repris.

VI SKA NÄRMA OSS DET 
NÄRSAMHÄLLE VI LEVER I” – Niklas Börjesson
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– Att få ställa frågor direkt till de som har både yrkesskicklig-
het och erfarenhet är mycket betydelsefullt för våra elever, när 
de står inför att välja yrkesinriktning i livet.

Kommunen hakar på 
Från kommunhåll är man mycket positiva till initiativet med 
mässan. 
– Jag träffar många företagare och ett återkommande hinder 
för många av dem när det gäller att utveckla sina verksamhe-
ter är att få tag på personal med rätt kompetens, säger Hjördis 
Rislund Åsander på näringslivsenheten. 
– Redan i våras kände vi direkt att vi ville vara med på något 
sätt nästa gång mässan arrangeras. Nu när det är dags igen 
så stöttar vi dels marknadsföring inför mässan samt buss-
transport för eleverna på Ytterlännäs skola och Höga Kus-
ten-skolan så att de också kan delta. Det innebär drygt 100 
elever till som kan vara potentiella framtida hantverkare.

Företagsskola ska inspirera 
En annan nyhet under mässan i november är att näringslivs-
enheten arrangerar en liten företagsskola för att eleverna ska få 
grundläggande kunskap om hur ett företag fungerar. 
– Långt ifrån alla i den åldern har någon uppfattning om sånt. 
Vår näringslivsutvecklare Anders Bosenius kommer att hålla i 
ett enkelt och pedagogiskt pass för att reda ut lite begrepp och 
förhoppningsvis även inspirera några blivande egenföretagare. 
Det tror vi blir ett bra komplement, säger Hjördis.  
En välkommen utveckling av konceptet tycker Anders Jo-

hansson som på sikt ser möjligheter att det hela skulle kunna 
bli en yrkesmässa med fler branscher i en större lokal. 
– Det är jättekul att kommunen också engagerar sig i det här, 
vi behöver jobba långsiktigt kring den här typen av frågor och 
med breda samarbeten. Det är bra för både företagens möjlig-
het att rekrytera och för alla elever som vill bo kvar och jobba 
i Kramfors kommun efter skolan!

Hjördis Rislund Åsander

Vill ni nå en större målgrupp och få fler besökare till era eve-
nemang? Vill ni veta mer om hur ni kan sprida information 
på Facebook, Kramfors kommuns webb och hogakusten.com? 
Ninni Mellander, chef Kulturenheten, berättar om arrangörsstöd. 
Ann-Cathrin Granbäck, kommunikatör, berättar om kom-
munens evenemangskalender och Facebook. 
Marcus Strömsten från Höga Kusten Destinationsutveck-

ling berättar om deras evenemangskalender och webb. 
Ta chansen att utbyta erfarenheter med andra arrangörer 
och hör mer om vad som händer runtom i kommunen! 
Vi bjuder på fika! Anmälan senast 10/11 till  
kommun@kramfors.se, 0612-800 00 
Tid: 15 november 18.30-20.30  
Plats: Skogs-Hildas, Ullånger.

SÅ MARKNADSFÖR DU DINA EVENEMANG

Har du en idé om att starta ett företag? Har du företag och 
idéer om en ny produkt eller tjänst? Eller vill du bara veta 
mer om hur man driver företag? 
Tid: 13 november, kl. 16.00-18.30.  
Plats: BizMaker, Limstagatan 6, Kramfors 

Här möter du personer från olika verksamheter som vill att 
du ska lyckas med din idé. Du får hjälp att hitta rätt kon-
takter med rätt kunskaper, coaching och vägledning för att 
utveckla din idé!

STARTVERKSTAN COACHAR DINA IDÉER
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Ett hinder för den som vill utveckla en affärsidé, starta före-
tag och expandera är ofta finansiering och krav på borgen. 
Därför går Kramfors kommun med i Garantia, en ekono-
misk förening som gör företagsfinansiering möjlig genom 
borgenstjänster. 
– Vi vill bidra till ett fortsatt samhällsbygge och skapa 
förutsättningar för ett utvecklat näringsliv, säger Susanne 
Königson, chef för samhällsavdelningen. 

Ökad tillväxt och fler arbetstillfällen 
Som medlem, så kallad förlagspartner, satsar Kramfors kom-
mun 100 000 kronor. Kostnaden för de företag i Kramfors 
som sedan väljer att ansluta sig är för närvarande en engångs-
avgift på 5 000 kronor och sedan en årsavgift på 2,5 till 4 % 
på borgenssumman.  
– Företagsfinansieringen via borgenstjänster hos Garantia 
balanserar företagarnas privata risker vid nystart och ex-

pansion. Det kan i sin tur bidra till en långsiktig finansiell 
struktur som ger ökad tillväxt i kommunen och fler arbets-
tillfällen, avslutar Susanne. 

Säkerhet för företagare 
Garantia bildades 2004 av 650 företagare från Västerbotten 
och Norrbotten.  Målet var att skapa enklare och bättre 
förutsättningar för företagare med olika typer av kapitalbe-
hov. Genom att erbjuda företagare borgenstjänster kunde 
företag startas upp med tillräcklig säkerhet och dessutom 
ett privatekonomiskt skydd för företagaren. En kapitalbas 
byggdes upp av företagarna själva som sedan förstärktes 
med insatser från större företag, organisationer, regioner och 
kommuner i norra Sverige. Idag består kapitalbasen av 30 
miljoner kronor.  
Mer information: www.garantia.se, tel: 0950-699 799, 
e-post: kontakt@garantia.se

FÖRETAGSFINANSIERING VIA BORGENSTJÄNSTER

Näringslivsenheten och länets övriga näringslivskontor 
är numera mångfaldsdiplomerade! Det innebär bl.a. 
större kunskaper om diskrimineringsgrunder, normer, 
härskartekniker och stereotyper. Tillsammans har man 
diskuterat, utvärderat och reflekterat samt tagit del av 
intressanta idéer och förslag på hur man kan stärka 
mångfalds- och jämställdhetsarbetet.

KOMMUN ÖKAR KOMPETENSEN OM MÅNGFALD

Vart skickar ni ert avfall? Det 
är en av de viktiga frågorna 
som ställs till företagen när 
Miljö- och byggförvaltningen 
har tillsyn fram till årsskiftet. 
Inspektioner kommer att ske 
hos kommunens större företag.

HAMNAR ERT AVFALL 
PÅ RÄTT STÄLLE?



Den 17 oktober, på Hotell Höga Kusten, presenterades finalisterna i de olika kategorierna inför årets Företagsgala.

OCH DE NOMINERADE ÄR…

Årets Start-up
• Nordingrå Produktion
• Kustens Gårdsbryggeri
• Aspby Konsulttjänster

 Årets Futura
• Åsa Stenberg, Skafferiet Café & 
Bageri
• Annikka Arvidsson, Kronarvid HB 
samt Myller - kultur och händelser
• Rose-Marie Strömqvist, Bollsta Fol-
kets Hus

Årets Unga Företagare
• Fotoliv UF
• Shower Power UF
• TRNDZ UF 

Årets Jämställdhetspris
• Byberg & Nordin
• Elpress
• SCA Wood

Årets Småföretagare
• Bollsta Folkets Hus

• Höga Kusten Hydraul & Maskin
• Däckteam/Kramfors Gummiservice
 
Årets Butik
• Kramfors Trädgård
• You & me – Din sko och väskbutik
• ICA Docksta

Årets Företagare
• HS Vacuumplast
• Friluftsbyn
• Älgsjö Såg
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Tillväxtchecken är ett nytt tillfälligt företagsstöd som riktar 
sig till: 
- Kvinnor som äger och driver företag 
- Kvinnor och män, födda utanför norden, som bott i Sveri-
ge i 10 år eller kortare och som äger och driver företag  
Checken kan lämnas till mikroföretag: Max 9 anställda och 
högst 2 miljoner euro i omsättning 
Tillväxtchecken kan beviljas även om lokal konkurrens 
förekommer. 

Stöd kan lämnas med upp till 50 % av godkända kostnader.  
För ”hårda” kostnader (t.ex. maskiner/inventarier) gäller 
max 60 000 kr i investeringskostnad. 
För ”mjuka” kostnader (t.ex. marknadsföring, affärsutveck-
ling, utbildning och produktutveckling) finns ingen övre 
beloppsgräns. 
Läs mer på www.rvn.se/tillvaxtcheck Sök via e-tjänsten 
www.minansokan.se  

FÖRETAGSSTÖD GENOM CHECK FÖR TILLVÄXT

FÖRETAGSGALAN 16 NOVEMBER
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Upphandlingsdagen i Västernorrland är en arena, där företa-
gare och offentlig sektor får mötas och prata om goda affärer. 
Det blir en dag fylld av inspiration, information och utbild-
ning med experter, myndigheter och offentlig sektor på plats. 
Missa inte möjligheten att träffa aktörer från olika branscher 
och myndigheter och lära dig mer om hur just du och din 
verksamhet kan bli ännu mer konkurrenskraftig, när det 
gäller upphandlingar. 

TV-profilen Katarina Hultling modererar. 
Tid: 20 november kl. 9.00-15.30  
Plats: Quality Hotel i Sundsvall. Info och anmälan: 
www.simplesignup.se/event/137655-upphandlingsdagen-2018 
Pris: 995 kr (exkl. moms). Lunch och fika ingår. Bokningen 
är bindande, men går att överlåta till annan deltagare.  
OBS! Begränsat antal platser.

UPPHANDLINGSDAG FÖR ÖKAD KONKURRENSKRAFT
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Katarina Hulting.

Välkommen till en dag med fokus på framtidens bioekonomi med intressanta före-
läsare, workshops och nya spännande skogliga företag. Tillsammans tar vi oss an 
utmaningen, hur vi kan utveckla regionen och vår skogliga potential. 
Tid: 15 november kl. 9.00-16.00 
Plats: Örnsköldsvik - Pinassen, Arken  
Ur programmet: 
- Trender inom biobaserade produkter med Marco Lucisano, RISE 
- Det digitala möter det analoga med Dr Kate Stone, PhD (engelska)  
- Med den skogliga bioekonomin i fokus 
- Bygga med trä 
- Framtidens skogliga produkter 
- Framtidens skogliga företag 
Paneldiskussioner, workshop och samtal. 
Lunch och fika ingår 
Moderator: Clas Engström.  
Arrangörer och samarbetspartners: Världsklass Örnsköldsvik, North Sweden Cleantech och RISE Processum 
Mer info och anmälan (senast 9/11) på: www.ornskoldsvik.se/harvaxerframtiden 

HELDAG OM FRAMTIDENS BIOEKONOMI

Marco Lucisano



HVB barn och unga 
Sista anbudsdag: 2018-11-16

Kommunens upphandlingsen-
het använder upphandlings-
verktyget e-Avrop.  
På www.e-Avrop.com kan du 
som leverantör kostnadsfritt 
registrera dig, ta del av aktuella 
upphandlingar samt lämna 
anbud till upphandlingar.

AKTUELLA  
UPPHANDLINGARLivsmedelsbranschen står inför en be-

tydande förändring, vilket för med sig 
stora möjligheter till tillväxt, sysselsätt-
ning, forskning och utveckling. Bran-
schen måste bli mer hållbar och nya 
produktionstekniker behöver utvecklas.  
I Härnösand finns Europas största 
kretsloppsodling av fisk och grönsaker, 
Peckas naturodlingar, och Västernorr-
land tittar nu på liknande odlingar och 
andra satsningar på Food Tech som ny 
framtidsnäring och industri för länet. 
Välkommen till en dag med studiebesök 

på Peckas Naturodlingar och seminarier 
med KTH, SSEC och Refarm 2030, 
nationella nätverk för mer hållbar och 
ökad matproduktion i Sverige, Food 
Valley of Bjuv, Business Sweden, Här-
nösands kommun och Macklean.  
Tid: 5 december kl. 9.00-16.00 med 
efterföljande studiebesök och middag 
Plats: Hörsalen, Västernorrlands muse-
um, Härnösand 
Frågor om konferensen och anmälan 
till: olle.lidgren@harnosand.se  
alt tel: 073-270 45 58 

FOOD TECH - EN NY FRAMTIDSNÄRING  
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Utvecklar ni energismarta tjänster eller 
produkter och vill ta nästa steg? Vill ni 
söka stöd till ert projekt?  
Välkommen till ett seminarium där 
Energimyndigheten berättar mer om 
forskning- och innovationsprogrammet 
”Design för energieffektiv vardag”, där 
företag, innovatörer och forskare kan 
söka pengar för att utveckla morgonda-

gens energismarta produkter och tjäns-
ter. Totalt utlyses 60 miljoner kronor 
under fyra år. 
Tid: 15 november, kl. 13.00 - 15.00 
Plats: Münchenbryggeriet Event & 
Konferens, Stockholm 
Mer info & anmälan:  
https://bit.ly/2yMGxLF

MILJONER TILL ENERGISMARTA SATSNINGAR
Miljö- och byggförvaltningen 
kommer att göra inspektioner 
hos alla frisörer i kommunen 
under november. Vid besöken 
diskuteras städning, rutiner för 
kammar och saxar, luftkvalitet 
och mycket annat. Fokus är det 
som kan påverka hälsan hos 
både kund och frisör.

TILLSYN HOS KOM-
MUNENS FRISÖRER
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Lars Andrén, en av Sveriges mest uppskattade föreläsare 
och en eldsjäl inom solenergi, kommer till Kramfors för att 
hålla sitt strålande föredrag om solel, förmedlat med en god 
portion humor och energi. Kom och lär dig mer om vilka 
förutsättningar som finns för solenergi i Kramfors! 
Föredraget är öppet för allmänheten men riktar sig främst 
till dig som är fastighetsägare, företagare, politiker eller 
tjänsteman. 

Tid: Tisdag 20/11, kl. 11.00-13.00 
Plats: Hotell Kramm, Torggatan 14, Kramfors.  
Fritt inträde. Vi bjuder på lunch till de 20 först anmälda.  
Anmälan senast 15/11 till: 
Benny Wälitalo, Energi- och klimatrådgivare 
0612-803 54, benny.walitalo@solleftea.se   

LUNCHFÖREDRAG PUFFAR FÖR SOLEL
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2018

Det bjuds på en härlig middagsshow av kvällens underhållare samt husbandet under  
ledning av Pär-Åke Stockberg. Konferencierer tillika underhållare är  
Magnus Engqvist, Sara Öhlén & Jens W Nilsson.                                                    

Kvällens meny: 
Förrätt: Chili- och limemarinerad kyckling på salladsbädd

Varmrätt: Kalvytterfilé med rosépepparsås och baconlindad gratängstubbe.
Efterrätt: Halloncheesecake                                                                                               

Biljettbokning, mer info om busstransport,  
vegetarisk meny och specialkost via:  
 

www.simplesignup.se/event/138420
 

Vid frågor, kontakta:
Nordlander Produktion 
 

info@nordlanderproduktion.se
070-3237520

Välkommen till Företagsgalan 2018 där vi samlas för att uppmärksamma 
Kramfors Kommuns många duktiga och driftiga entreprenörer. 

Plats: Bollsta Folkets Hus  |  Datum: 16 november  |  Tid: 18.00 

 

18.00 slås portarna upp med drop in och snacks.
19.00 följer galans höjdpunkt med utdelning av Årets Företagsutmärkelser.        

ca. 20.45 intas förrätten och är starten på en härlig 3-rätters middag.

650:-
Biljettpris

per person

1 glas öl/vin/alkoholfritt ingår till förrätten. Baren öppnar när Årets Företagsutmärkelser delats ut.

Glitter
Årets tema:

Biljetterna säljs t.o.m 4 nov. Varmt Välkommen med din anmälan!
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