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Nu ska det bli nytändning i Restaurang Gladans gamla lo-
kaler i Kramfors. Ny krögare är Peder Svensson, som redan 
bl.a. driver Ullångers Hotell & Restaurang. Verksamheten 
startar nu i oktober och under namnet Prestige. 
- Vi har gjort en totalrenovering av lokalerna och öppnar 
nu ett toppmodernt uteställe mitt i Kramfors, säger Peder. 
Förutom luncherna med buffé, dukade bord och bra service, 
inte minst för affärsluncher, kommer vi även att satsa på 
kvällar med en bra á la carte-meny och italienska inslag som 
specialitet.

After work med trubadur 
Varje fredag blir det dessutom After work med liveunder-
hållning av akustisk trubadur. 
Prestige lockar också med gratis glassbuffé för alla barn. 
Peder och hans företag får genom satsningen i Kramfors  

en personalpool med 10-15 anställda, som kan jobba inom  
de olika verksamheterna. 
- Framför allt så kan vi nu behålla sommarpersonalen året 
om. Prestige beräknas sysselsätta 5-8 personer och det kan 
bli aktuellt med ett antal nyanställningar. 

Koncept för Höga Kusten 
Sommartid driver företaget även bl.a. Björnstugan i  
Ullånger och restauranger i Norrfällsviken och Lövvik.   
- Vi har verkligen fastnat för Höga Kusten och Kramfors, 
säger Peder. Här finns en stor utvecklingspotential och vårt 
koncept har visat sig fungera fint. En satsning i centrala 
Kramfors känns nu helt rätt.  
20 oktober blir det invigning med VIP-gäster och dagen  
efter öppnar Prestige för allmänheten och med underhåll-
ning av Emil Assergård.
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PRESTIGE I KRAMFORS RESTAURANGUTBUD
PEDER SVENSSON



Plats: Hotell Kramm 
Tid: 4 oktober kl. 12.00-13.00 
Lunchinsläpp från 11.15 
Dagens moderator är Markus Molin. 

Per Holmgren, Vice VD och grundare, & Patrik Vik-
ström, CTO och grundare, SECITS Sweden AB 
Secits Sweden är ett av Sveriges största kameraövervakningsfö-
retag med kontor i Kramfors. Företaget erbjuder kamera- 
övervakning, banksäkerhet, processövervakning i egen mo-
dern drifthall för säker övervakning samt egna molntjänster. 

Katarina Levin, sågverkschef SCA Tunadal 
SCA Tunadal i Sundsvall är Sveriges nyaste och näst störs-
ta sågverk. Katarina var tidigare chef för Sveriges största 

sågverk, SCA Bollsta. Hon har mottot: Framtiden byggs av 
trä! Förnyelsebar framtid! Tänker ”globalt”. Är framgångsrik 
genom mångfald i teamet och i ledarskapet. 

Tomas Byberg, ägare och VD, Byberg & Nordin 
Bussbolaget Byberg & Nordin fyller 90 år i år. Med basen 
i Nordingrå har man växt från 9 till 900 bussar. Företagets 
motto är ”Ingenting är omöjligt” och Tomas är en entrepre-
nör som drivs av utveckling på alla områden. 

Vi bjuder på lunchsoffans innehåll. Varje deltagare betalar 
själv sin lunch på plats. Pris: 90 kr.  
Anmälan är bindande och antalet platser är begränsat.  
Sista anmälningsdag är den 2 oktober.  
Kom in, tel: 0612-80 000, e-post: komin@kramfors.se.

LUNCHSOFFAN 4 OKTOBER
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AKTUELLA  
UPPHANDLINGAR
Laboratorietjänster 
Sista anbudsdag: 2017-10-02

Kommunikations- och navigations-
tjänster (CN) vid Höga Kusten Airport 
Sista anbudsdag: 2017-10-09

Förmånsportal 
Sista anbudsdag: 2017-10-22

På www.e-Avrop.com kan du som 
leverantör kostnadsfritt registrera 
dig, ta del av aktuella upphand-
lingar samt lämna anbud till 
upphandlingar.

PER HOLMGREN PATRIK VIKSTRÖM

Tillväxtverket erbjuder tillverkande före-
tag med 1-49 anställda möjlighet att söka 
finansiering till att anlita en konsult som 
ser över företagets logistik och tar fram 
förslag till förbättrade transportlösningar. 
Undersök vad i logistikkedjan som kan 
stärkas. Kanske kan effektivare packning, 
lageroptimering eller kombitransporter bli 
ett sätt att öka lönsamheten?

Ansökan är öppen mellan 9-30 oktober 
och görs via ”Min ansökan” på  
www.tillvaxtverket.se 

Tillväxtverket finansierar upp till 75 % 
av kostnaden, dock maximalt 100 000 kr. 
Mer information finns här.

EFFEKTIVA OCH  
HÅLLBARA TRANSPORTER

LYSSNA OCH INSPIRERAS AV DUKTIGA FÖRETAGARE!

KATARINA LEVIN TOMAS BYBERG

http://www.e-Avrop.com
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2017-08-14-checkar-for-hallbara-och-effektiva-transporter.html
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Hallå där KA Sundin, en av delägarna och arbetande 
styrelseordförande vid Dockstavarvet och nyligen 
utsedd till Årets företagare i Västernorrland.

Hur är läget på det framgångsrika varvet vid Dock-
stafjärden? 
Det är bättre än på mycket länge. Sysselsättningen är tryggad 
i minst ett par år framåt och det är mycket i den här bran-
schen. Vi har bl.a. beställningar från FMV på 18 nya strids-
båtar och på uppgraderingar av 45 befintliga. Och vi är just  
i färd med att leverera två 28 meters lotsbåtar till Tyskland, 
de största båtar vi byggt hittills.

Var det självklart att du skulle bli tredje generationens 
företagsledare i familjeföretaget? 
Man föddes på något sätt in i det. Varvet var min lekplats 
som barn och jag började jobba så smått här redan som 
10-åring. Det var 1956 och varvet hade då 5 anställda. Efter 
gymnasiet gick jag till sjöss i några år, men 1974, när pappa 
blev sjuk, kom jag tillbaka och tog ett större ansvar i företaget. 

Vad är det som gör just dig till en så framgångsrik företagare? 
Grunden för allt företagande är ett brinnande intresse för det 
man håller på med. Och det har jag fortfarande. Sedan hand-
lar det verkligen inte bara om en person. Vi har haft  
en fantastisk personal genom åren.

Dockstavarvet sysselsätter i dag, inklusive underleve-
rantörer, ett 80-tal personer och av dessa jobbar 15 på 
kontoret. Hur lyckas ni rekrytera så mycket kvalificerat 
folk till en så pass liten ort? 
Vi har haft förmånen att alltid ha tillgång till mycket duktig 
personal på alla nivåer. På senare år har vi t.ex. knutit till oss 
flera otroligt duktiga ingenjörer, som återvänt till sina hem-
bygder. Det ställs ju lite andra krav på ritningar och projekte-
ringar i dag än på farfars tid. Jag minns att han ibland gjorde 
sina skisser på baksidan av en pappbit. 

Hur ser du på framtiden för varvet? 
Man skulle kunna sammanfatta det i uttrycket ”more of the 
same”. Alltså en fortsatt utveckling av vårt koncept med nya 
innovationer, hög kvalitet och ett nära samarbete med kunder 
och leverantörer. Tillsammans med tillverkaren utvecklar vi 
nu t.ex. en ny generation båtmotorer.  
En annan spännande nisch handlar om utveckling av autono-
ma (obemannade) fartyg, ett intressant projekt inte minst för 
försvaret. Det gäller att hela tiden ligga i frontlinjen för att 
överleva i den här branschen. På 50-talet fanns det närmare 
30 båtvarv i småtonageklassen i Sverige. I dag är vi två.  
Och vissa år går 100% av produktionen på export.

– FULL FART FRAMÅT PÅ DOCKSTAVARVET

2017

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.

Hallå där!
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2017

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.


