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Planeringen för den fortsatta utbyggnaden av vindkraften 
i Kramfors pågår för fullt.Förutsatt att alla nödvändiga 
tillstånd erhålls, så kan upphandlingarna för fyra projekt 
starta 2018-2019 och kraftverken beräknas vara driftsatta 
och klara senast under 2021. 
Länsstyrelsen har lämnat sitt tillstånd för vindkraftspar-
ker på Knäsjöberget, Vitberget och Storhöjden, där det 
sannolikt kan byggas ca 70 kraftverk. Dessa beslut har 
dock överklagats och ärendena ska nu avgöras av Mark- 
och miljödomstolen.  
- Man får alltid räkna med överklaganden i den här 
typen av ärenden. Vi är säkra på att domstolen kommer 
att meddela tillstånd, men det innebär en fördröjning av 
projekten med 12 – 18 månader. 
Det säger Jesper Berg, projektledare hos Kabeko Kraft, 
som arbetar med att utveckla de aktuella vindkraftspro-
jekten i Kramfors och Sollefteå. Förutom de tre nämnda 
projekten finns också en vindkraftspark med 28 turbiner 
på Sörlidberget, för vilken ansökan snart kommer att läm-
nas in. Sammanlagt omfattar de fyra vindkraftsprojekten 
närmare 100 vindkraftverk.

Detta berör människor 
- Vårt arbete rullar på som planerat och även om det kan 
upplevas en aning frustrerande med dessa överklaganden, 
så är det ju samtidigt bra att projekten får en rejäl genom-

lysning, säger Berg. Detta berör människor och vi tycker 
det är bra att ansökningarna prövas in i minsta detalj. 
Flera områden inom Kramfors kommun är synnerligen 
lämpliga för vindkraft. Enligt Energimyndigheten är en 
årsmedelvind på 7,2 m/sek grund för att utpeka ett områ-
de som riksintressant för vindkraft. 
- Efter flera års mätningar kan vi redovisa en årsmedel-
vind på mellan 7,5 och 8,7 m/sek vid våra mätmaster i 
Kramfors, säger Berg. 
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GYNNSAMMA FÖRHÅLLANDEN I KRAMFORS 
NÄRMARE 100 NYA VINDKRAFTVERK KAN VARA I DRIFT OM 4 ÅR

”Vi är säkra på att domstolen kom-
mer att meddela tillstånd.” 

- Jesper Berg

KNÄSJÖBERGET

SÖRLIDBERGET VITBERGET

STORHÖJDEN
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400 årsarbetskrafter lokalt 
Man räknar med att varje driftsatt vindkraftverk kostar cirka 
40 Mkr. Det skulle innebära att totalkostnaden för de fyra 
aktuella projekten i Kramfors/Sollefteå hamnar på närmare 4 
miljarder kronor. 
Satsningarna ger mycket stora regionala effekter. Vindkraft-
centrum, som delvis finansieras av Energimyndigheten, har 
studerat vilka effekter vindkraftsutbyggnaden har på närom-
rådet. För Kramfors del har man räknat fram, att de aktuella 
utbyggnaderna skulle generera 400 årsarbetstillfällen under 
den treåriga byggtiden. Under drifttiden, som beräknas till 25 
år, har vindskraftsparkerna sedan ett behov av 25 årsarbets-
krafter i närområdet. 
- Så det finns verkligen all anledning för det lokala närings-
livet och servicenäringen, att redan nu börja fundera på vad 
man kan bidra med, säger Berg.

Miljoner till närområdet 
Till de aktuella vindkraftsprojekten är också kopplat ett s.k. 
lokalt utvecklingsstöd på 10.000:- per vindkraftverk och år, 
som ska komma det lokala föreningslivet och närsamhällena 
till del. Det innebär totalt närmare en miljon kronor per år i 
25 år, pengar som kan gå till allt från t.ex. utveckling av det 
rörliga friluftslivet till bredbandsutbyggnad.  
- Under försommaren kommer vi att kalla till ett informa-
tionsmöte om projekten och ju närmare byggstart vi kommer, 
desto mer info kommer vi att gå ut med, säger Jesper Berg.

Läs mer om Kabeko och om de aktuella vindskraftsprojekten  
i Kramfors på www.kabeko.com

JESPER BERG



Lilla Kaktus är det senaste tillskottet i Kramfors butiksut-
bud. Det är Cindy och Daniel Alter, som just har öppnat 
sin butik med bl.a. inredningsdetaljer, tyger och sytillbe-
hör i f.d. Café Princess lokaler på Limstagatan. 
- Det här är verkligen en dröm som blir verklighet för oss, 
säger Cindy. 
Cindy och Daniel kommer ursprungligen från Tyskland. 
Efter att i flera år ha semestrat i Kramfors och Höga Kus-
ten har man allt mer förälskat sig i området och i augusti 
gick flyttlasset till villan i Lunde. 
- Det är en fantastiskt fin natur här, säger Cindy, och vi 
kände att det är här som vi vill förverkliga vår dröm om 
att starta något eget.

Egendesignade barnkläder 
Att det blev en butik med just den här inriktningen är 
ingen slump.  
- Inredning är ett stort intresse för oss och jag har tidigare 
arbetat bl.a. som sömmerska. 
Den kunskapen har Cindy nytta av även i den nuvarande 
verksamheten. Egenhändigt tillverkade barnkläder är 
nämligen också en del av sortimentet. 
I framtidsplanerna finns bl.a. olika typer av workshops. 
- Det kan t.ex. vara att vi hjälper barn att tillverka gåvor åt 
sina mammor inför mors dag.

Planer på webbshop 
Makarna Alter tror att turisterna kan vara en viktig mål-
grupp.  

- Efterhand tänker vi därför få in olika typer av souvenirer 
i sortimentet, säger Cindy. 
Vi tänker så småningom också starta en webbshop, för att 
man ska kunna handla hos oss, även om man inte befin-
ner sig i Kramfors hela tiden. 
Förnyelse och utveckling är viktiga inslag hos Lilla Kaktus. 
- Målsättningen är att kunderna ska hitta något nytt varje 
gång man kommer in här.
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CINDY ALTER
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Business Start är ett kostnadsfritt affärs-
utvecklingsprogram som är öppet för 
alla som vill utveckla sin idé, oavsett om 
du är privatperson eller företagare. Som 
deltagare i Business Start så arbetar du 
praktiskt med att utveckla din idé mot 
en lönsam affär. Allt arbete sker i grupp 

under sekretess och på dina villkor. Pro-
grammet består av fyra träffar och hålls 
löpande av affärsrådgivare från BizMa-
ker och Almi Företagspartner Mitt.  
För mer information och anmälan kon-
takta Jan Röhlander på 073-180 01 58 
eller jan.rohlander@bizmaker.se

VÄLKOMMEN TILL BUSINESS START

Tid: 15 mars kl. 13.00-14.00 
Plats: Hotell Kramm  
Lunchen börjar med ”drop in” från kl. 
12.30

Kramfors kommun blev årets klättrare i 
Västernorrlands län 2016, när ranking-
en om företagsklimatet släpptes. Hur 
står sig Kramfors och Sveriges konkur-

renskraft idag och framåt utifrån den 
rådande jobbpolitiken? 
Välkommen till ett lunchmöte, där Leif 
Östling och Fredrik Persson bjuder på 
sina intryck av företagsklimatet i dagens 
Sverige. Vad är viktigt för att bibehålla 
ett gott företagsklimat och hur kan fler 
jobb skapas?

VÄLKOMMEN TILL LUNCHSOFFAN!

AKTUELLA  
UPPHANDLINGAR
Golvarbeten 
Sista anbudsdag: 2017-03-05

Administrationsverktyg  
– mobila enheter 
Sista anbudsdag: 2017-03-09

Service, reparationer storkök,  
tvättstugor och klimatanläggn. 
Sista anbudsdag: 2017-03-10

Köksartiklar, porslin och  
storköksmaskiner 
Sista anbudsdag: 2017-03-23

Kommunens upphandlingsenhet 
använder upphandlingsverktyget 
e-Avrop.  På www.e-Avrop.com 
kan du som leverantör kostnads-
fritt registrera dig, ta del av aktu-
ella upphandlingar samt lämna 
anbud till upphandlingar.

Nu finns ett litet, lönsamt, utveck-
lingsbart och flyttbart företag inom 
automatisk identifiering av gods 
till försäljning. Bolaget säljs p.g.a. 
ägarnas pensionering. 

Vill du veta mer kontakta:  
Mats Lundqvist, mäklare,  
Swedbank Företagsförmedling,  
tel: 070-640 50 11

FÖRETAG TILL  
FÖRSÄLJNING

LEIF ÖSTLING
Styrelseordförande i Svenskt Näringsliv sedan maj 
2016. Tidigare styrelseordförande i Teknikföretagen 
och vd/koncernchef i Scania CV AB. Hedersdoktor 
vid Kungl. Tekniska Högskolan, KTH, och vid 
Luleå Tekniska Universitet samt ett flertal styrelse-
uppdrag.

FREDRIK PERSSON

Ordförande i Svensk Handel sedan maj 2014. 
Tidigare vd/koncernchef i Axel Johnson AB. Vice 
ordförande i Svenskt Näringslivs styrelse och ett 
flertal styrelseuppdrag.
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