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Ett magasin från näringslivsenheten, Kramfors kommun

I Näringsliv kan ni bl. a. ta del av  
nyheter, reportage, inbjudningar och aktuella upphandlingar



Det var 2014 och utifrån egna erfarenheter, som det hela 
började. Johanna Wiklund köpte då en barnvagn och hon 
märkte snart att handtaget av skumgummi inte riktigt 
pallade för verkligheten. Det skavdes bl.a. när vagnen 
fraktades i bilen och tanken föddes på någon form av 
skydd. Johanna testade olika material, bl.a. skinn, och 
hon hittade snart något som funkade. 
- Jag la för kul ut resultatet på Facebook och det blev jätte-
många ”Dela” och ”Gilla”, säger hon. Och det kom snabbt 
förfrågningar, om jag kunde sy likadana åt fler. 
Intresset utifrån ökade snabbt och Johanna förstod snart, 
att detta kanske var något att satsa helhjärtat på.

Startade eget 
I juli 2015 startade hon sitt företag High Coast Design 
och i dag hinner hon inte själv med att producera alla be-
ställningar. På deltid har hon hjälp av Jenny Norberg och 
av mamma Ellen. Sortimentet utökades också efterhand. 
Bland produkterna finns i dag, förutom handtagsskyddet, 
även bygelskydd, selskydd och chassiskydd.   
- Jag jobbar med fem olika färger på skinnet och i flera 
olika modeller, säger Johanna. Det ger stora variations-
möjligheter och kunderna kan alltså få skräddarsytt efter 
sin smak.  
- Genom en samarbetspartner kan jag dessutom leverera 
produkterna med påsydda namn och symboler. Förfrågan från Israel 

Nästan all försäljning sker via webbshopen. Skandina-
vien utgör i dag marknaden för High Coast Design, men 
Johanna har även fått förfrågningar från t.ex. Israel.  
Det som inledningsvis var en åtgärd för att skydda den 
egna barnvagnen, har alltså blivit ett vinnande koncept, 
fullt av möjligheter. Rummet i övervåningen på familjens 
hus i Berge, Nora, som i dag fungerar som bas för produk-
tionen, har förmodligen snart gjort sitt i sammanhanget. 
- Det kan nog bli aktuellt att hitta något annat, om den 
här utvecklingen fortsätter, säger Johanna. 
Men innan dess ska produkterna få en rejäl intern test. 
Familjen väntar nämligen tillökning i februari. 

Läs mer om företaget och dess produkter på www.highcoastdesign.com
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JOHANNAS IDÉ BLEV  
ETT HELTIDSJOBB
– Kunder från hela Skandinavien

JOHANNA WIKLUND OCH JENNY NORBERG



Svenskt Näringsliv har nu presenterat årets företagsranking. 
Som vanligt bygger den på en enkätundersökning bland 
företagarna och på statistik från SCB och UC AB. Kramfors 
kommun hamnar på plats 205 bland landets 290 kommuner. 
Det innebär en klättring på listan med 30 placeringar och att 
man i år kan kalla sig för ”årets klättrare” i länet. 
Den största förbättringen hittar vi under rubriken ”Skolans 
attityder till företagande”, där Kramfors avancerar från plats 
134 till 47. 
- Det är fantastiskt och vi vet bestämt orsaken. Han heter 
Peyman Vahedi och är rektor på Ådalsskolan, säger Hjördis 
Rislund Åsander, näringslivsutvecklare på Kramfors kommun. 
- Det är bara att gratulera.

250 företagsbesök per år 
Andra enkätsvar som lyft i rankingen är ”Tillämpning av 
lagar och regler”, ”Service till företagen” och ”Tjänstemäns 
attityder till företagande”. 
Exempel på områden där kommunen tappat sedan förra mät-
ningen är ”Tillgången på kompetens”, ”Kommunpolitikernas 
attityder till företagande” och ” Medias attityder till företa-
gande”. 
Vad görs då från kommunens sida för att ytterligare förbättra 
ställningen på rankingen? 
- Vi försöker hela tiden ha en bra dialog med företagare och 
företagarföreningar. Bl.a. gör vi cirka 250 företagsbesök varje 

år för att få del av synpunkter och aktuella frågor, säger Hjör-
dis. Och vi är vidare medarrangör i många företagsevenemang 
och utbildningssatsningar.

Grunden till vårt välstånd 
- Den kanske viktigaste framtidsfrågan för våra företag och 
kommuner är kompetensförsörjningen, säger Hjördis. Vi 
jobbar bl.a. med att öka kommunens attraktionskraft och att 
stimulera nyetableringar. Det handlar bl.a. om ett att låta fö-
retagsfrågorna prioriteras och genomsyra hela den kommunala 
organisationen.   
- Nu gäller det att kraftsamla och jobba ännu hårdare med de 
synpunkter vi fått in via enkätsvaren. Det är viktigt att förstå, 
att det är företagen som är grunden till vårt välstånd. 
- Tillsammans kommer vi att fortsätta klättra!
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KRAMFORS ÄR  
”ÅRETS KLÄTTRARE” I LÄNET

RANKINGSUTVECKLING 2009-2016

– Tillsammans kommer vi att fortsätta klättra!

HJÖRDIS RISLUND ÅSANDER



”Tillsammans har vi mod att skapa livskraft 
- i hela vår kommun.” Så börjar Vision 2031 
som antogs av kommunfullmäktige i juni 
2016. Vision 2031 har tagits fram genom att 
anställda vid Kramfors kommun har lämnat 
sina tankar och idéer kring vad som borde 
känneteckna kommunen år 2031, en med-
borgardialog i flera steg och två remisser till 
de politiska partier, som är representerade i 
kommunfullmäktige. Det har handlat om att 
formulera en gemensam önskan om hur det 
ska vara att besöka och att leva och arbeta i 
Kramfors kommun i framtiden. 
I visionen finns en tydlig koppling till näringslivet, genom att insatserna för att stärka 
företagsklimatet ska nå värdet 4,0 i Svenskt Näringslivs ranking.

TYDLIGT NÄRINGSLIVSMÅL I VISION 2031
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TESTA KOLLEKTIVTRAFIKEN OCH 
VINN GRATIS TJÄNSTERESOR!
Som en del i projektet ”Hållbara resor” söker Din Tur företag i länet som vill testa kol-
lektivtrafiken.  
– Vi har sett en ökad användning av företagskortet under 2016 och vill nu förstärka 
den trenden och ge fler företag möjlighet att testa företagskortet, säger Michaela Björk, 
projektledare och företagsrådgivare på Din Tur. 
Bland de ansökande företagen kommer Din Tur att välja ut de som får chansen att göra 
kostnadsfria tjänsteresor med deras företagskort under november 2016. Företagskortet 
gäller både på Din Turs bussar och Norrtågs tåg i Västernorrland samt till och från 
Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. 
Ansökan: Företag kan enkelt ansöka via www.dintur.se/foretag till och med 10 oktober. 
Kontaktperson: Michaela Björk, projektledare på Din Tur, telefon: 072 - 148 26 82

Hallå där, Per Nyberg på Norr-
landsgarage, en verksamhets-
gren inom Träteam Bröderna 
Nyberg AB i Kramfors, som nu 
även satsar på Attefallshus.

Hur är läget? 
- Det är bara bra. Efterfrågan är 
fortsatt stor på våra garage- och 
förrådsbyggnader och vi har bra 
fart på produktionen. Det är 
ungefär en månad kvar på det som 
vi betraktar som högsäsong, men 
vi har redan gott om beställningar 
även för 2017. Och under vintern 
producerar vi en hel del på lager.

Har ni några roliga nyheter  
på gång? 
Vi kommer nu även att satsa på 
tillverkning av Attefallshus. De 
bygger på samma princip som våra 
garage med helt kundanpassade 
byggnader utifrån vårt modulsys-
tem. Det blir ett bra komplement 
i vår produktion under lågsäsong, 
och vi räknar med att klara verk-
samheten med befintlig personal 
och maskinpark. De första Atte-
fallshusen levereras under 2017.  
Vi har också några andra idéer, 
som jag dock inte vill avslöja nu.

Var finns er huvudsakliga 
marknad? 
Vi säljer över hela landet, men med 
en viss tyngdpunkt på Mälardalen. 
Produktionen ligger i dag på 30 
byggnader per år och vi räknar 
med en fortsatt tillväxt. 

Läs mer om Norrlandsgarage på  
norrlandsgarage.se

Hallå där!
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Tid: Onsdag 19 oktober kl 14.00-22.00  
Plats: Bergsåkers travbana i Sundsvall. 
Det blir bl.a. företagsmingel, föreläsningar och en 
2-rätters middag inkl vin/öl, kaffe och kaka. 
Busstransport går via Örnsköldsvik-Sollefteå- 
Kramfors-Härnösand-Timrå. 
Entré och travprogram till V86-tävlingarna ingår. 
Pris: 595 kr/pers (inkl moms).  
Mer information och anmälan, klicka här!

Tid: Tisdag 18 okt kl 14.00-18.00  
Plats: ICA Rosen i Nyland. 
Syftet med träffen är att öka 
dialogen med både företag och 
medborgare. Kom in och träffa 
både politiker och tjänstemän på 
ett lättsamt sätt! 
Exempel på frågor som kan vara 
aktuella: Bredband, skola, vind-
kraft, invandring, företagsklimat, 
projekt Framtidsbygget, äldreom-
sorg m.m.  
Kontaktperson: Hjördis Åsander, 
tel: 0612-80 503, e-post:  
hjordis.asander@kramfors.se 
Välkommen!

FÖRETAGARDAG PÅ BERGSÅKER

KRAMFORS  
KOMMUN PÅ VÄG!
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LUNCHSOFFAN
Tid: Onsdag 5 oktober kl 12.00-13.00  
Plats: Hotell Kramm i Kramfors. 
Lunchen börjar med drop-in från kl 11.30.  
Moderator: Markus Mohlin.

Medverkande: 
Hans-Olov Furberg, rektor på Hola Folkhögskola. 
Bl.a. en av skaparna av Kramforsmusikalerna ”En vack-
er dag” och ”Harry Oliver”.  
Nina Thelin, VD för Famek i Nyland. Stringo är en 
unik världsledande bilflyttare. Idag exporterar företaget 
till cirka 65 länder.  
Anna-Lena Hörnfeldt, platschef för Folksams kontor 
i Kramfors. Folksam är kommunens största privata 
arbetsgivare med över 400 medarbetare. 

Vi bjuder på lunchsoffans innehåll. Varje deltagare beta-
lar själv sin lunch på plats, 90 kr. Begränsat antal platser. 
Anmälan senast 3/10 till Kom in, tel: 0612-80 385, 
e-post: komin@kramfors.se

AKTUELLA  
UPPHANDLINGAR
Livsmedel, grossistvaror 
Sista anbudsdag: 2016-10-09

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.

NINA THELIN

HANS-OLOV FURBERG

ANNA-LENA HÖRNFELDT

STIG WIKLUND ÄR EN AV 

FÖRELÄSARNA.



WWW.KRAMFORS.SE

Välkommen till
Bollsta Folkets Hus
11 november 2016
kl: 18.00
Ett år har gått sedan sist, och vi har nu återigen glädjen att
hälsa dig välkommen till årets företagarkväll med guldkant.
Än en gång får vi samlas för att uppmärksamma och 
uppmuntra Kramfors kommuns många duktiga entreprenörer.
I år under temat Broadway. 
Konferencierer under galan: Markus Molin & Kajsa Nordlander
Underhållare: Markus Molin, Kajsa Nordlander, Fredrik Högberg

Klockan 18.00 slås portarna till Bollsta Folkets Hus upp
med Drop-in-mingel och snacks därefter  kl. 19.00 följer 
utdelning av Årets Företagsutmärkelser.
Sedan följer en utsökt middag med en sprakande show med 
kvällens underhållare tillsammans med Husbandet under 
ledning av Per-Åke Stockberg.

Sluta vela - bestäm dig!

!!I Kramfors 
1'51 kommun ALMI 

FORETAG$PARTNE" Handelsbanken 

företagarna· 

i: Kramfors Handel 1111 
MittMedia 

Markus Molin        Kajsa Nordlander   Fredrik Högberg

 
 

 

Kvällens meny
Förrätt  Gravlaxcanapé
Huvudrätt  Kalvytterfilé med potatiskaka,  
 baconlindad sparris med 
 whiskysås À la Box
Efterrätt  Bountykaka med punschgrädde

Vegetarisk meny
Förrätt  Canapé med fetaost och tomat
Huvudrätt  Rotfruktsbakelse med getost À la   Forseds Getgård
Efterrätt  Bountykaka med punschgrädde
Ingår gör ett glas vin eller en liten öl till 
förrätten, ett glas vin eller en stor öl till 
huvudrätten. 

Specialkost, samt alkoholfria alternativ.
Kostnad: 650 kr per person. 
Kvällens klädkod: Festlig.
Möjlighet att åka buss finns, meddela intresse vid anmälan. Biljetterna släpps den 28 
september och finns i ett begränsat antal. 
Anmäl dig till Bollsta Folkets Hus 
073-1837442, info@bollstafolketshus.se
Senast den 4 november.


