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För 15 år sedan lade Sven Oskar och Karin Lundgren ner 
mjölkproduktionen på familjegården i Nässom, Bjärtrå. 
Knappast anade man då, att det så småningom skulle startas 
en ny dryckesproduktion i lokalerna. Men så blev det. Det 
är sonen Bertil och hans svåger Stefan Häggström som just 
nu bygger upp produktionskedjan för Kustens Gårdsbryggeri. 
- Före midsommar ska vi vara igång på allvar, säger Bertil. 
Och ölet blir då en viktig ingrediens i den gårdsbutik, som 
vi samtidigt öppnar vägg i vägg.

Från IT till ÖL 
Idén bakom bryggerisatsningen kommer från Stefan, som i 
grunden är IT-konsult och blev arbetslös, när företaget som 
han arbetade åt la ner sitt kontor i Kramfors.  
- Jag hade tidigare bryggt lite på ren hobbybasis, säger han. 
Och eftersom jag inte ville flytta för att få jobb, så tänkte jag 
att man kanske kunde utveckla hobbyn i lite större skala.  
Bertil Lundgren var inte sen att haka på. För fem år sedan 
satt svågrarna i solskenet på en badstrand och lät tankarna 
flöda. Det var tydligen en utmärkt miljö för funderingar 
kring något gott och svalkande och ”drömmen om ölen” 
började ta form. 

Klockrent koncept 
- Vi hade ju redan lämpliga lokaler och jag såg det direkt 
som ett perfekt komplement till uppfödningen av köttdjur, 
styckningsverksamheten och satsningen på ”Bondens frys”, 
säger Bertil. En gårdsbutik med bl.a. egenproducerat kött 
och öl kändes som ett klockrent koncept. 

Och på den vägen är det. De första smakproverna av ölen 
är framtagna och förberedelserna för en serieproduktion är 
i full gång. Målsättningen är att verksamheten ska gå att 
leva på för de inblandade och förutom de båda svågrarna, 
så finns också en anställd på gården som kan rycka in vid 
behov.

En högre kvalitet 
Gårdsbryggeriet byggs för en kapacitet i full drift på cirka 
25.000 liter öl per år. Ölet kommer, förutom i gårdsbutiken, 
att säljas via bl.a. systembolaget och ett antal lokala ICA- 
affärer och restauranger.  
- Det är populärt med närproducerat i dag och det innebär 
ju också en högre kvalitet, säger Bertil. Även om priset på 
lokalt hantverksöl blir en aning högre än för de masspro-
ducerade och mera utspädda varianterna. Vi satsar på hög 
kvalitet på råvarorna och ett större inslag av malt och humle.

Viktigt med samarbete 
Samarbetet med andra lokala aktörer inom besöksnäringen 
är en viktig del i satsningen. Allt ifrån Box Destilleri med 
sina 10.000-tals besökare årligen och till Sven Oskars och 
Karins Nässoms Camping med sin årliga trogna besöksskara. 
Förutom försäljningen i gårdsbutiken kommer man även att 
satsa på bl.a. studiebesök och ölprovningar. 
- Vi har redan ett antal bokning inför sommaren, trots att vi 
inte har börjat marknadsföra oss på allvar, säger Stefan.
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DRÖMMEN OM ÖLEN BLIR SANN I NÄSSOM

STEFAN HÄGGSTRÖM & BERTIL LUNDGREN
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Det var egentligen en slump att Monica Lindmark från 
Örnsköldsvik hamnade i Kramfors och blev chef på First 
Hotel Kramm. För fem år sedan kände hon ett behov av 
att utvecklas inom professionen. Umeå och Uppsala fanns 
bland möjliga mål för ett flyttlass och det var på tåget till just 
Uppsala som en platsannons om jobbet på Kramm fångade 
hennes intresse. Och flyttade fokus till en vit fläck på hennes 
världskarta. 
- Förutom en utbildning i upplevelseturism på Vallen år 2000 
visste jag absolut ingenting om Kramfors, säger Monica. Men 
jag har alltid gillat utmaningar och tvekade aldrig, när jag 
fick jobbet.

Personalen viktigaste verktyget 
Det Monica tog över var inte direkt något färdigdukat bord 
med vällagade framgångskoncept. 
- Jag upplevde verksamheten som en aning ”trött” men med 
stor potential, säger hon.  
Eftersom personalen är det i särklass viktigaste verktyget i 
sammanhanget, så var det där som arbetet började. Liksom i 
en undersökning av vilka önskemål som fanns hos kunderna. 
- Det är oerhört viktigt att man har personalen med sig i ett 
utvecklingsarbete, säger Monica. Att alla har full insikt i 
möjligheterna och i vad som händer.  
Kommunikation, positiv feedback och en medveten satsning 
på integration ledde snart till en allmänt positivare stämning, 
något som också slog igenom hos kunderna. 
- För närvarande har vi åtta nationaliteter representerade 
bland personalen och det fungerar alldeles utmärkt.

Viktigt med samarbete 
En positiv milstolpe var när Westerlinds tog över som ägare 
till hotellet. Monica kände ett fullt förtroende från deras och 
från vd Kent Norbergs sida och hon kunde fortsätta att ut-
veckla verksamheten utifrån sina egna idéer och erfarenheter. 
- Ett nära och gott samarbete med det lokala föreningslivet 
och näringslivet är också viktiga framgångsfaktorer, säger 
hon. Jag tycker att man borde känna en betydligt större stolt-
het över dom unika företag som finns i Kramfors.  
- Jag har också hela tiden känt ett stort stöd från kommunen. 
Och jag hoppas att man är beredda att fortsätta satsa på den 
växande besöksnäringen. Den är en viktig del av att Kram-
fors kommer att växa och att folk vill arbeta och bo här.

Stolthet och sorg 
Förutom verksamheten på Kramm har även Strike, personal-
restaurangen hos Mondi och en cateringverksamhet efter-
hand hamnat under Monicas chefskap. 
- Det har fått ta sin tid, säger hon. Vi har nu flera ben att stå 
på och det är med stolthet som jag överlämnar stafettpinnen 
till en ny hotellchef. 
Nu väntar nya utmaningar för Monica, när hon, efter fem 
års arbetspendling med tåg, lämnar Kramm och tar över led-
ningen för First Hotel Statt hemma i Örnsköldsvik. Efter att 
tidigare ha jobbat bl.a. på Scandic, Harrys och Ulvö Hotell, 
är Ö-vik ingen främmande arena för den rutinerade hotell- 
och restaurangprofilen. 
- Det ska bli riktigt kul, säger hon. Även om det samtidigt är 
med sorg i hjärtat, som jag nu lämnar Kramm och Kramfors. 
Och alla härliga människor här.

SLUMPEN FÖRDE MONICA TILL KRAMFORS

MONICA LINDMARK

EFTER FEM ÅR LÄMNAR HOTELLCHEFEN KRAMM
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Program fredag 20/4
Fackdag företag

09.00–10.00 Utställar-
na bjuds på frukost 
och ett Inspirations-
föredrag av Linda 

Hammarstrand, som 
också håller i trådarna 

under fredagen.

10.00 Mässan öppnar 
10.00-13.00 Jobbmässan

11.00 Simon Jaktlund 
Årets platsmarknads-
förare 2016

13.00 Maarja 
Edman Höga Kusten 
Destinationsutveck-
ling – Höga kustens 

varumärkesplattform och 
hur ditt företag kan använda den.

15.00 Robert Sjöholm 
Bluecom AB
– fiber via luften

16.00 Mässan stänger.

16.00–18.00 Utställarna 
bjuds in till svängig 
After work med 
Tom-Eddye Nordén trio 

(ingår 1 biljett per monter) 

Program lördag 21/4
Allmänheten bjuds in
11.00 Mässan öppnar

Under dagen: Speakers Corner – 
bara för utställare!
Ungdomsmatcher i fotboll och 
hoppborgar

11.00-14.00 Återbruk och 
kreativt skapande för barn 
med Idéverkstan. 

16.00 Mässan stänger.
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Sista anmälningsdag 31/3. 

ANMÄLAN/KONTAKT 
hogakustenforetagsmassa.se

Höga Kusten
Företagsmässa 2018

Lördag 21/4
Passa på att anmäl er till  Speakers Corner 
– bara för utställare!

Speakers Corner är till för er som ställer ut på företagsmässan. Först till kvarn gäller! 
Så här går det till: Janne Mellander kommer under lördagens mässa att kontakta de som 
har föranmält sig. Intervjuerna sker på scenen som ligger mitt i mässhallen.
Tre frågor som rör Ditt företag/företagande kommer att ställas. 
Frågorna:
1. Berätta lite om ditt företag/verksamhet
2. Vilka utmaningar står ni inför/nyheter?
3. Valfri fråga utifrån ditt företag/verksamhet, som vi gör upp om innan.
 
Intresseanmälan skickas till: janne.mellander@kramfors.se

Boka din plats som utställare innan 31/3  
I samarbete mellan näringslivet och kommunerna Sollefteå och Kramfors 
kommer Höga Kusten Företagsmässa att i år anordnas i Kramfors.

Företagsmässan arrangeras i Tennishallen i Kramfors den 20-21 april,
där hela 1700 kvm finns att tillgå! Mässan ger er möjligheter att knyta 
värdefulla kontakter och samtidigt visa upp ert varumärke.

Höga Kusten Företagsmässa bjuder in till en trevlig mötesplats, där ni kan
träffa massor av andra företagare och entreprenörer från regionen och marknads-
föra er mot allmänheten. Mässan visar på vårt expansiva näringsliv i området.

Ådalsskolans Jobbmässa pågår i mässhallen under fredag mellan kl. 10.00-13.00.

Det bjuds på Inspirationsföredrag och Miniseminarier under fredagen. 
Mässan öppnar för allmänheten under lördag.

OBS!
DATUMET



20-21 april blir Kramfors Tennishall arena för årets Höga 
Kusten Företagsmässa. För första gången arrangeras mässan i 
ett nära samarbete mellan Kramfors och Sollefteå kommuner 
och näringslivet.  
- Det här är ett lysande tillfälle för våra lokala företagare 
att visa upp sig och att skapa kontakter och nätverk, säger 
mässgeneralen Hjördis Rislund Åsander, som är mycket nöjd 
med responsen. 
- Det är ett fantastiskt intresse för mässan, säger hon. Redan 
nu är 70 av de cirka 90 monterplatserna bokade.

Brett utbud 
De deltagande företagen representerar en stor bredd av 
verksamhetsinriktningar. Där finns tillverkande företag, 
tjänsteföretag, rekryteringsföretag, banker, polisen och andra 
offentliga aktörer, bara för att nämna några exempel.  
- Av erfarenhet vet vi att det knyts många nya och givande 
kontakter på den här typen av mässor, säger Hjördis. Och 
ofta blir man glatt överraskad över vilka kompetenser och re-
surser det finns i närområdet och i grannkommunerna. Den 
som söker högkvalitativa produkter, tjänster och samarbets-
partners har mycket att hitta här.

Något för alla 
Fredagen är företagens dag med bl.a. ett flertal intressanta se-
minarier och föreläsningar. Ett mer detaljerat program finns i 
annonsen på sid. 4. 

Ett nytt inslag i mässan är Speakers Corner, där de utställan-
de företagen i korta intervjuer får berätta om sina verksam-
heter. 
Under lördagen är mässan öppen även för allmänheten. 
Speciella satsningar för barnen är bl.a. hoppborgar och pyssel 
tillsammans med Idéverkstan. Några ungdomsmatcher i 
fotboll på den intilliggande fotbollsplanen kommer också att 
locka folk till mässområdet.

Samarbete i utveckling 
Är nu detta kanske bara början på ett ännu större samarbe-
te, där så småningom även Örnsköldsviks och Härnösands 
kommuner, i bästa Höga Kusten-anda, kan finnas med i 
konceptet?  
- Man vet aldrig, säger Hjördis, men vi tar väl ett steg i taget. 
Redan i år är ju faktiskt några företag från grannkommuner-
na med på mässan.
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HÖGA KUSTEN FÖRETAGSMÄSSA TAR FORM

HJÖRDIS RISLUND ÅSANDER

”Det här är ett lysande tillfälle för 
våra lokala företagare att visa upp 

sig och skapa kontakter”
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Nu finns planer på en större väntsal i resecentrum med öppetti-
der även under natten och tidiga morgnar. När ombyggnationen 
är klar ska resenärer som kommer med nattåget kunna vänta i en 
uppvärmd yta, för att sedan fortsätta resa med morgontrafiken. Vi 
kommer också att erbjuda en sittmöbel och tillgång till wc.  
Öppettiderna blir klockan 04.30 – 00.30 måndag till söndag. 
Utrymmet kommer att vara låst några timmar per natt, för att 
undvika övernattande personer.  
Vindfånget öppnar 03.15 för nattåg som ankommer vid 03.23.  
Vid trafikstörningar kan trafikföretagen begära extra öppethållan-
de. Ombyggnationen beräknas vara klar vecka 15, då även öppetti-
derna börjar gälla.
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Vill du vara med och utveckla besöksnäringen i Ådalen? 
Kramfors kommun driver projektet ”Besöksnäring i Höga kusten 
– en resa i tid och rum”, som stöttar och skapar förutsättningar 
för en levande besöksnäring längs Ångermanälven. Fem författare 
kommer att skapa var sin berättelse utifrån Ådalens dramatiska 
historia. Varje berättelse görs till en geografisk rundtur, med stopp 
vid besöksmål och sevärdheter. Vår förhoppning är att locka fler 
besökare till området.  
Det hoppas vi att ditt företag vill dra nytta av!

Välkommen på något av våra fem inspirerande möten! 
Varje möte samlas kring en berättelse och en geografisk rundtur. 
Finns du längs någon av rundturerna? Är du intresserad av temat? 
Kom och få mer information om projektet och vilka möjligheter  
det finns för ditt företag! 
Rutt 1 - 18 april Svanö folkets Hus kl 18-20. Tema: Industriarvet 
mellan Hornö och Svanö (Maria Hamberg) 
Rutt 2 - 23 april Hola Folkhögskola kl 13-15. Tema: Häxprocesserna 
(Therése Söderlind)  
Rutt 3 - 7 maj Bollsta Folkets Hus kl 18-20. Tema: Bollstabruks 
historia (Mats Jonsson) 
Rutt 4 - 16 maj Lunde Folkets Hus kl 18-20. Tema: Ådalen 31 
(Gregor Flakierski)  
Rutt 5 - 29 maj Box Destilleri kl 18-20. Tema: Timmersorteringen, 
Sandslån (Bo R Holmberg)

Vi bjuder på fika! Anmäl er gärna till pia@yourwill.se 

EFTERLYSNING! WANTED!

STÖRRE VÄNTSAL OCH MER ÖPPET I RESECENTRUM



Här följer en aktuell rapport över vilka företag som startats i Kramfors kommun under 
perioden oktober 2017 – februari 2018. Företagare som startar sin verksamhet enbart  
via registrering hos Skatteverket (F-skattsedel utan namnregistrering hos Bolagsverket) 
kan oavsiktligt ha missats vid sammanställningen av de nya företagen. 

FÖRETAG      BRANSCH ELLER HUVUDSAKLIG VERKSAMHET

Höga Kusten Tak AB    Förvaltning

JNN resurs AB     Lastbils-& Entreprenadverksamhet

Hallens-Backens AB    Jord- & Skogsförvaltning

Bondesoker AB     Rådgivning 

HIGH COAST CONSULTING AB  Konsultverksamhet & Projektledning

JNS Transport AB    Transporttjänster

Yrjas Dampers AB    Konsultverksamhet

KUBEN Kicki Berglund   Konsulttjänster

Ådalen 3 AB     Restaurang & rederiverksamhet

Höga Kusten Produktkonsult AB  Försäljning & Uthyrning

NORBERGS LJUD & LJUS   DJ-verksamhet, ljud & ljus

Bredberg Natural Resources AB   Mineral- & Stenverksamhet

Special Proffsen Norrland AB   Rengörings- och saneringsverksamhet

Hageletta Invest AB    Förvaltning, Utveckling & konsultverksam.

Himlagården HVB i Nordingrå AB  Vård- & behandlingsverksamhet

Lotta Ahlmans konsulttjänster   Konsulttjänster inom personalomr.

Walther Management AB   Tjänsteförsäljning

Lars Eriksson     Transport- och servicetjänster 

High Coast Mountain    Försäljning & Uthyrning

Västernorrlands försäljning&auktioner  KB Försäljning, handel & Auktioner

Jean Lundgren     Campingverksamhet

Stebygg AB     Byggverksamhet

By AnnaDea     Tillverkning & försäljning av kläder

Nylands blommor    Butikshandel med blommor

Höga Kusten IT-service    IT-service

Hörners småbruk handelsbolag   Jordbruk, verkstad, odling, hantverk

Kustkraft AB     Förvaltning, Utveckling & konsultverksam.

Höga Kusten Teknikresurs Holding AB  Förvaltning 

NYA FÖRETAG I KRAMFORS KOMMUN
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EFTERLYSNING! WANTED!

Ramavtal, Automationsingenjör  
och eltekniker för VA 
Sista anbudsdag: 2018-04-10

Kommunens upphandlings-
enhet använder upphand-
lingsverktyget 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  
UPPHANDLINGAR



ANNONS FRÅN KRAMFORS KOMMUN

Bygg ditt drömboende
- Välj bland 160 tomter i Kramfors kommun!
Här kommer några förslag:
KRAMFORS CENTRUM, 26 tomter      
Fastighetsbeteckning  Del av Bergom 16:45
Tomtarea  2200 kvm
Pris för denna tomt 96 626 kr
 

LUNDE, 24 tomter 
Fastighetsbeteckning  Lunde 14:29
Tomtarea  949 kvm
Pris för denna tomt 60 439 kr
 

FRÅNÖ, 8 tomter  
Fastighetsbeteckning  Frånö 16:17
Tomtarea  809 kvm
Pris för denna tomt 68 899 kr
 

KLOCKESTRAND, 6 tomter 
Fastighetsbeteckning  Nora-Klocke 1:144
Tomtarea  1026 kvm
Pris för denna tomt 61 286 kr

NORDINGRÅ, 18 st tomter 
Fastighetsbeteckning  Nordingrå Prästbord 1:40
Tomtarea  1135 kvm
Pris för denna tomt 62 485 kr
 

VÄJA, 11 st   
Fastighetsbeteckning  Lästa 4:75
Tomtarea  666 kvm
Pris för denna tomt 57 326 kr
 

BOLLSTABRUK, 13 tomter 
Fastighetsbeteckning  Bollsta 3:98
Tomtarea  1023 kvm
Pris för denna tomt 61 253 kr
 

KYRKDAL, 6 tomter                               
Fastighetsbeteckning  Ållsta 3:26
Tomtarea  1195 kvm
Pris för denna tomt 63 145 kr

MJÄLLOM, 3 st tomter 
Fastighetsbeteckning  Nordingrå-Mjällom 4:27
Tomtarea  1257 kvm
Pris för denna tomt 63 827 kr
 

ULLÅNGER, 2 st tomter
Fastighetsbeteckning  Törna 4:38
Tomtarea  1474 kvm
Pris för denna tomt 66 214 kr
 

DOCKSTA, 12 st tomter 
Fastighetsbeteckning  Docksta 5:141
Tomtarea  948 kvm
Pris för denna tomt 60 428 kr
 

NYADAL, 1 st tomt
Fastighetsbeteckning  Hornön 2:22
Tomtarea  1225 kvm
Pris för denna tomt  80 213 kr

Till tomterna finns kommunalt  vatten/ avlopp framdraget,  anslutningsavgifter  tillkommer. Ev. dragning av el fram till tomtgräns samt anslutning tillkommer.

Kontakt: Sofie Wallblom, fastighetssamordnare, tel. 0612-803 15, e-post sofie.wallblom@kramfors.se 
Mer info: www.kramfors.se/tomter
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