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Höstmörkret sänker sig sakta över Höga Kusten, men 
i byggnaderna som tillhör gamla skolan i Näsänget, 
Nordingrå, lyser flitens lampor i så gott som samtliga föns-
ter. Sedan ett par år tillbaka huserar här en företagsgrupp 
om sex hantverksföretagare. Den gemensamma nämnaren är 
genomgången utbildning på Träakademien i Kramfors och 
först på plats var Daniela Baumann och Joakim Kjellgren.

Lever sin dröm 
- Vi köpte stället 2014 efter att ha sett en annons på nätet, 
berättar Daniela. Drömmen var att hitta en lämplig anlägg-
ning i just Nordingrå och att kunna starta eget där. 
Och på den vägen är det. Så småningom anslöt kompisar 
från utbildningstiden i Kramfors och ett år senare var hant-
verkarsextetten komplett. Carolina, Daniela, Joakim, Malin, 
Eric och Thomas hade skapat sitt företagskluster och ge-
mensamt kallar man sig nu för ”Gamla Skolan i Näsänget”. 

I huvudbyggnaden och i den mindre byggnaden, som tidi-
gare inhyste skolsalar för småskolan, finns även lägenheter. 
Det gör att företagarna också kan bo, där de verkar.

Kompletterar varandra 
De sex företagen är nischade inom olika områden, som ändå 
har en viss anknytning till varandra.  
- Det gör att vi kompletterar och kan hjälpa varandra, sam-
tidigt som vi kan verka på egen hand, säger Joakim. Många 
kunder uppskattar mångfalden och att vi kan hjälpa till vid 
olika behov.
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FRÅN ARVIDSJAUR TILL AMSTERDAM
JOAKIM KJELLGREN, DANIELA BAUMANN, THOMAS PETERS & CAROLINA ÅMAN

STOR BREDD PÅ HANTVERKSKLUSTER I NORDINGRÅ

Carolina Åman Byggnadsvård

Tapetserarverkstad Höga Kusten (Daniela Baumann)

JK Finsnickeri (Joakim Kjellgren)

Kakelugnsmakerskan (Malin Baumann)

Erik Öberg Bygghantverk

Th.P Möbelsnickare (Thomas Peters) 

FÖRETAGEN SOM INGÅR  
I GAMLA SKOLAN I NÄSÄNGET

”Att kunna ta tillvara det gamla  
och att återskapa är viktiga  

ingredienser i arbetet”



De enskilda företagen har sina fasta arbetsplatser i egna 
utrymmen på skolområdet, men man är också ofta ute  
och jobbar hos sina kunder. 
- Småskaligheten gör att vi kan jobba väldigt tight med 
kunden.

Långsiktig hållbarhet 
Naturmaterial, långsiktighet och hållbarhet är värdeord 
som återkommer i vårt samtal med företagarna. Att kunna 
ta tillvara det gamla och att återskapa är viktiga ingredien-
ser i arbetet. Det gäller såväl föremål som tekniker. 
När vi hälsar på i Näsänget, är två av företagarna, Malin 
Baumann och Eric Öberg, ute på jobb. I sin tapetserarverk-
stad håller Daniela på att restaurera en gammal sittmöbel 
enligt konstens alla regler.  
Byggnadsvårdaren Carolina Åman behandlar med varsam-
ma händer ett gammalt fönster och i snickeridelen produ-
cerar Joakim bl.a. specialanpassade fönsterfoder. Vid sidan 
om har han också ett par båtprojekt på gång.

Skolexempel på företagsamhet 
Den som har längst till sina geografiska rötter är Thomas 
Peters från Amsterdam. Han håller just på med ett soffbord 
av plankor från en gammal ek och han tillverkar också bl.a. 
specialdesignade trälådor för olika ändamål. 
- Det känns bra att kunna tillverka föremål av lokalt 
material, säger han. Det är t.ex. möjligt att komma hit med 
virke från träd på den egna tomten och att få möbler enligt 
önskemål av detta.  

Det sjuder alltså av optimism och framtidstro i det företags- 
täta gamla skolområdet i Näsänget. Det här är bokstavligen 
ett skolexempel på vad gränsöverskridande företagsamhet 
kan åstadkomma. 
För att visa vad man håller på med, planerar de sex företa-
gen att hålla ”Öppet hus” vid några tillfällen. Det sker bl.a. 
i samband med den årliga julmarknaden i Bönhamn och 
under Konstrundan i Nordingrå.
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FÖNSTREN ÄR GAMLA, MEN UTSIKTERNA ÄR GODA HOS ”GAMLA SKOLAN I NÄSÄNGET”
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Det blev stora framgångar för kommunens deltagare i årets 
SM i mathantverk, som gått av stapeln i Åre. Det blev me- 
daljer i alla valörer som fördelades bland några av våra dukti-
ga mathantverkare. 
Framgångsrikast i tävlingen, som nu genomfördes för 20:e 
gången, blev Skogs-Hilda, Ingrid Öhlund, från Ullånger. 
Hon bärgade två guld för sina ugnsbakade bröd. 
Ett silver blev det för David Nilsson och hans kompanjoner 
på Gårdsbutiken Nordingrå, som vann juryns gillande med 
sin blåbärsglögg. 
Annelie Öhman och Östanö Skafferi hamnade på tredje plats 
med sin prisade jordgubbssylt. 
Vi säger ett varmt grattis till medaljörerna och konstaterar med 
stolthet att kommunen har många duktiga matentreprenörer.

Juryns omdömen i de aktuella tävlingsklasserna:

Hårt tunnbröd - Skogs-Hildas vedugnsgräddade blod-
bröd (Guld) 
Motivering: Ett bröd i tiden med kretsloppstanke och högt nä-
ringsinnehåll. Tydlig råvarukaraktär med hög fyllig smak. Det 
här brödet ger mersmak!

Mjukt tunnbröd - Skogs-Hildas vedugnsgräddade korn-
tunnbröd (Guld) 
Motivering: Ett utmärkt bröd med brett användningsområde 
som karaktäriseras av balanserade naturliga smaker. Plus för 
surdeg och äkta vedeldad gräddning!

Glögg - Gårdsbutikens blåbärsglögg (Silver) 
Motivering: En blåbärsglögg med en rund och fyllig smak och 
mycket julkänsla.

Saft - Östanö Skafferis Jordgubbssaft (Brons) 
Motivering: Barndomens sommar fångad i flaska! Jordgubbssaft 
som vi minns det.

Tävlingens syften är att göra mathantverket känt och stimu-
lera dess utveckling samt att ge mathantverkarna motivation 
i sitt arbete och stimulera till utveckling av såväl företag som 
produkter. Arrangör är Eldrimner, Nationellt resurscentrum 
för mathantverk.

SM-PRISADE MATHANTVERKARE

”Barndomens sommar  
fångad i flaska”
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Arenan för företagare och offentlig sek-
tor att mötas och prata om goda affärer. 
En dag fylld av inspiration, information 
och utbildning med experter, myndighe-
ter och offentlig sektor på plats.  
Nytt för i år är att programmet även 
innehåller branschträffar inom dessa 
områden; Bygg och Anläggning, IT, 
Livsmedel, Transport och Logistik samt 
Vård och Omsorg. 

Anmäl dig HÄR. 
Tid: 2017-11-16 kl 08:30   
Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, 
Sundsvall 
Pris: 895 kr (exkl. moms). Lunch och 
fika ingår. Bokningen är bindande, men 
går att överlåta till annan deltagare. 

OBS! Begränsat antal platser. 
Gratis bussar avgår enligt nedan: 
Buss från Sollefteå avgår 07:00 med 
möjlighet att plocka upp folk i Kramfors 
och Härnösand.

Buss från Örnsköldsvik avgår 07:00 med 
möjlighet att plocka upp folk i Docksta 
och Ullånger. 
Återresa 16:30 för samtliga bussar.

Vid frågor kontakta:  
Näringslivsbolaget i Sundsvall 
Petter Ekman, tel: 070-699 57 55, 
e-post: petter.ekman@sundsvall.se 
Hans Holmgren, tel: 073-280 75 73, 
e-post: hans.holmgren@sundsvall.se

UPPHANDLINGSDAGEN I VÄSTERNORRLAND

NILS MOBERG

Hemsek i Mjällom har av Veckans 
Affärer utsetts till ett av Sveriges 
641 superföretag 2017. För att 
kvala in krävs att bolaget fyra år 
i rad klarar högt ställda krav på 
tillväxt, lönsamhet och avkastning 
på kapital. Hemsek redovisar en 
omsättning på 17,8 Mkr, en till-
växt på 32% och en vinstmarginal 
på 25%.

Mjällomsföretaget, som bilda- 
des 1994, huserar i lokalerna där 
tidigare skotillverkaren Klea höll 
till. Verksamheten omfattar bl.a. 
utveckling och tillverkning av egna 
elektronikprodukter. I produktsor-
timentet finns bl.a. olika larmsy- 
stem, tryckgivare, rökdetektorer  
och frysvakter. Och nu är man 
alltså, enligt Veckans Affärer, ett  
av de 641 Superföretagen i Sverige 
- Jag visste inte ens att det fanns en 
sån liga, säger företagets ägare och 
vd, Mats Östman. Men det var ju 
kul. Superkul!

Företagarna i Kramfors inbjuder till en 
föreläsning med Clas Malmström, en 
av Sveriges populäraste föreläsare och 
företagsläkare.

”En föreläsning som slår hål på era myter 
om hur vi ska leva för att ha ett betydel-
sefullt och rikt liv” 
Tid: 28/11 kl. 18.30 
Plats: Parken, Kramfors 

Fika och mingel efter föreläsningen. 
Pris: För medlemmar i Företagarna och 
deras anställda, 195:-. För övriga, 395:-

Förhandsbokning på Företagarnas 
hemsida,  
www.foretagarna.se/foreningar/kramfors 
Övrig information och bokning: 
Ann-Christine Lundqvist,  
tel. 070-658 03 41

ETT BRA LIV ÄR INTE BEKVÄMT

MJÄLLOMSFÖRETAG 
I SUPERKLASS

MATS ÖSTMAN

https://simplesignup.se/event/101201-upphandlingsdagen-2017
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Hallå där Chanette Sjödin, rådgivare 
med ansvarsområde Örnsköldsvik/
Kramfors/Sollefteå i projektet ”Integra-
tion och tillväxt i Västernorrland”.

Vilka vänder ni er till med projektet? 
Vi vänder oss till länets företag och till 
utrikes födda kvinnor och män. I den 
gruppen finns en stor potential och mas-
sor av kunskap, som kan komma länets 
näringsliv till del. Vår uppgift är bl.a.  
att matcha kompetens mot behov och  
att bidra med olika former av mötesplat-
ser och stöd.

Vad är målsättningen med projektet? 
Ett övergripande mål är ökad tillväxt i  
länets företag och ett ökat antal nya 
företag i gruppen utrikes födda. Vi har 
dessutom ett antal konkreta mål, som 
exempelvis att 371 företag ska få stöd 
av oss, att 50 rekryteringsbehov i länets 
företag ska bli tillgodosedda, att 36 nya  
 

företag ska skapas och att 10 nya innova-
tioner ska ut på marknaden.

Vad innebär det här specifikt för 
Kramfors? 
Vi har inte hunnit bryta ner målen till 
kommunnivå än, men jag är övertygad 
om att det här projektet kan hjälpa till  
att täcka en del av det kompetensbehov 
som finns hos företagen i området.

Projektet, som pågår 2017-2020, finansie-
ras till hälften av Europeiska regionalfon-
den. Övriga medfinansiärer är Länsstyrel-
sen, som också är projektägare, Landstinget 
och länets kommuner. Med i projektet som 
operativa partners är Handelskammaren 
Mittsverige, Företagarna Västernorrland, 
BizMaker och Almi Företagspartner Mitt.

Hallå där!

Årets Företagare 
Robert Sjöholm (Bluecom) 
Pär Kvarnberg (Elektromekanisk 
Industriservice) 
Jerry Engström (High Coast Resort)

Årets Futura 
Nina Thelin 
Olof Wigren 
Hjördis Åsander

Årets Start-up 
Beavers Woodland 
Bug Brake 
Energy Sourcing Technology

Årets Ambassadör 
Sandra Näslund 
Tommy Bergquist 
Mats Jonsson

Årets Unga Företagare 
Equifly 
Hundelujah 
Mathildas Kiosk

Årets Småföretagare 
Länsmansgården 
Time Nyland 
Klockestrands Såg & Hyvleri

Årets Butik 
Dollarstore 
ICA Nordingrå 
Sportringen

FINALISTER TILL 
FÖRETAGSGALAN
Den 12 oktober presenterades fina-
listerna i de olika kategorierna inför 
årets Företagsgala.

ÅRETS FINALISTER TILL FÖRETAGSGALAN

Kramfors och Sollefteå kommuner inbjuder, tillsammans med 
näringslivet, till Höga Kusten Företagsmässa 20-21 april. Mässan 
kommer vartannat år att alternera mellan Sollefteå och Kramfors. 

- Känslan är att Näringslivet har mycket att vinna på ett samarbete mellan kommu-
nerna för att öka affärerna, säger näringslivschef Conny Eriksson.

SAVE THE DATE



SIDAN 7 | KRAMFORS NÄRINGSLIV | NOVEMBER 2017

Här listas företag som startats i Kramfors kommun under perioden april 2017 – 
september 2017. Företagare, som startar sin verksamhet enbart via registrering hos 
Skatteverket (F-skattsedel utan namnregistrering hos Bolagsverket), kan oavsiktligt 
missas vid sammanställningarna.

NYA FÖRETAG

FÖRETAG     BRANSCH ELLER HUVUDSAKLIG VERKSAMHET
Bönhamns Trädgård AB   Anläggning och konsult inom trädgård
Nylandsbryggan    Tillv. och förs. av flytbryggor
A-L Wallinder Dokumentation  
& Administration   Dokumentation inom väg, anl. och projekt
PTA Support AB    Konsult inom väg- och anläggning
Sensor Cooling Nordic AB  Hälsoprodukter
Berge Frakt AB    Åkeri- & helikopterverksamhet
Kustladan i Höga Kusten AB  Turismverksamhet
Järnstaborg AB    Konst- och brukssmide
Norrfällsviken Turism AB  Turismverksamhet
Girmay Teshaly    Livsmedelshandel
Dockstabo AB    Fastighetsförvaltning
Solheim WinIT    Konsultation i Dryck och IT
Zoomy’s HB    Export, import och entreprenör inom bygg
Farmartjänst Norrland AB  Bemanningsverksamh. och tjänsteförsäljn.
KraCo AB    Konsult och rådgivningsverksamhet
Mzidane HB    Export, import och entreprenör inom bygg
Kustens Gårdsbryggeri AB  Tillv. och försäljn. av öl, dryckesimport
Höga Kusten Brandskydd AB  Utb. inom och förs. av brandskydd
Shapfield Invest HB   Fastighets- och värdepappersförvaltning
Spying Moth Entertainment  Filmproduktion
AB Mjällomgården   Fastighetsförv. och bryggeriverksamhet
JPG Förvaltning Kramfors AB  Aktieförvaltning
Björns Röj Entreprenad   Entreprenadverksamhet

Sugen på att prata kultur och företagande? Vill du få hjälp 
med att ta betalt för din kompetens, dina skapelser och din 
passion?

Linda Kowalski Nordlund, konstnär, föreläsare och 
ordförande för organisationen Kultur & Näringsliv, leder 
samtalen. Hon vänder upp och ner på många av våra för-
utfattade meningar kring säljprocesser, så att även den som 
tycker att försäljning är det värsta som finns blir intresserad, 
engagerad och entusiastisk. Hon visar också hur det vi tror 
är våra ”nackdelar” kan leda oss till våra största affärsmässiga 
framgångar.

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås, plus lite goda småkakor.

Tid:  27 november kl 18-20 
Plats: Myller Kultur och  
händelser, Vännersta 109, Nordingrå 
Anmälan: Senast 24 november till  
Karin Högström, kulturutvecklare 
karin.hogstrom@kramfors.se, 0612-80081

THE ART OF SELLING YOUR HEART
NÄTVERKSTRÄFF FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR

Många idéer leder ofta till något 
fantastiskt bra. Har du bland alla 
dina affärsidéer och drömmar 
hittat en som pirrar lite extra?  
Då är du välkommen att tävla i 
årets idétävling. 
Förutom äran kan du vinna 
pengar, produkter och tjänster som 
hjälper dig att komma vidare med 
din idé. Att skicka in ditt bidrag är 
enkelt, allt finns beskrivet på  
www.jagharenide.nu  
Tävlingen pågår 19/10 – 19/11. 
Lycka till!

VAR INTE RÄDD FÖR 
DÅLIGA IDÉER 

LINDA KOWALSKI NORDLUND
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Det bjuds på en härlig middagsshow av kvällens underhållare samt husbandet under ledning av  
Per-Åke Stockberg. Konferencierer tillika underhållare heter Markus Molin, Kajsa Nordlander & Fredrik Högberg. 

          Årets tema är Film.

Kvällens meny: 
Förrätt: Lilla Norge ”Laxbakelse”

Varmrätt: Lammrostbiff med smördegsbakad  
duchesse, portvinssås och chilidrops

Efterrätt: Vaniljparfait med drottningtopping

Kvällens vegetariska meny:
Förrätt: Galabakelse med fetaost och soltorkad tomat

Varmrätt: Zucchini med gratinerad portabello och  
smördegsbakad duchesse

Efterrätt: Vaniljparfait med drottningtopping

Biljettbokning, busstransport och ev. specialkost: 
https://simplesignup.se/event/100961
 

Vid frågor ang. bokning:
maila: foretagsgalankramfors@gmail.com
eller ring Bollsta folkets hus på 073-1837442
 

Biljetter säljs mellan 27 sept - 3 nov 
Din anmälan är bindande och biljetterna säljs  
i ett begränsat antal. 

Välkommen till Företagsgalan 2017 där vi samlas för att uppmärksamma 
Kramfors Kommuns många duktiga och driftiga entreprenörer.  

Plats: Bollsta folkets hus  |  Datum: 10 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. 21.00 intas förrätten och är starten på en 3-rätters middag. 

650:-
Biljettpris

per person

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


