
NÄRINGSLIVKR
AM

FO
RS

Magasin November 2016

RENA SNURREN  
på Rammeldalsberget

Nytt bankkontor i  
Kramfors

Vindkraftspark gav  
uppsving i bygden

Positiv trend hos  
KappAhl

Alla ärenden har  
företagsanknytning

Medaljregn över 
mathantverkare

Intressanta utmaningar  
i Lunchsoffan

Minska företagets  
energikostnader

Utbildning om  
eldstäder

Och de nomi- 
nerade är…

Företagarkväll  
med guldkant

I detta nummer

Ett magasin från näringslivsenheten, Kramfors kommun

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

NY BANK BRYTER 
TRENDEN SIDAN 2



I början av september startade Länsförsäkringar Bank sin 
verksamhet i Kramfors. Försäkringsbolaget bygger ut sin 
bankverksamhet steg för steg och nu var det alltså Kram-
fors tur att begåvas med ett nytt bankkontor. Det får väl 
betraktas som något av ett trendbrott i en tid, när det blir 
allt vanligare att bankkontor läggs ner på mindre orter. 
Att satsningen i Kramfors kom just nu beror bl.a. på att 
Nordea lagt ner sitt lokalkontor och att Länsförsäkring-
ar då kunde värva två rutinerade bankrådgivare, Carola 
Tådén och Ann-Sofie Sollander. 

- Det har varit ett fantastiskt gensvar på vår satsning, säger 
Mikael Bergström, vd hos Länsförsäkringar Västernorrland. 
Och det är kö till våra bankrådgivare i Kramfors.

Kundägda och bonusfria 
Länsförsäkringar Bank vänder sig i första hand till enskil-
da privata kunder och till mindre och medelstora företag. 
- Det som gör att vi verkligen sticker ut är att vi är 
kundägda, säger Bergström. Vi drivs alltså inte av någon 
vinstmaximering och vi har inga inslag av bonusar och 
provisioner. Eventuella överskott blir i stället återbäring 
till våra kunder.

- Vår målsättning är att göra nytta i samhället och att 
bidra till en enklare vardag för våra kunder. Vi har natur-
ligtvis samma tekniska kompetens som andra banker med 
t.ex. egen app och internetbank, men vi tror också väldigt 
mycket på det personliga, fysiska mötet med våra kunder. 

Tror på lokal närvaro 
Länsförsäkringar Bank startade 1996 och ligger i dag 
storleksmässigt på femte plats på Sverigenivå bland ban-
kerna. I Västernorrland är Länsförsäkringar marknadsle-
dande när det gäller försäkringar. En medveten satsning 
på bankverksamheten gör att man i dag har ett 20-tal 
anställda som arbetar med just bankfrågor.  
- Den utvecklingen kommer att fortsätta, säger Mikael 
Bergström. Jag är övertygad om att bankkunder även i 
fortsättningen uppskattar den lokala närvaron och den 
personliga kontakten med en rådgivare.
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK BRYTER TRENDEN

NYTT BANKKONTOR I KRAMFORS
- Det har varit ett fantastiskt gensvar på vår satsning

MIKAEL BERGSTRÖM

CAROLA TÅDÉN & ANN-SOFIE SOLLANDER



Den 7 juni stod vindkraftsparken på Rammeldalsberget i 
Bjärtrå klar att tas i drift.  
Parken ägs av det brittiska infrastrukturbolaget John Laing 
och den förvaltas av dotterbolaget Rammeldalsberget Vind-
kraft AB.  Projektansvarig är Göran Bylund från Gotlands-
baserade Ownpower, som även fungerat som byggchef. 
- Det första halvåret är i princip en inkörningsperiod, säger 
Bylund. Det handlar bl.a. om omfattande besiktningar, 
mycket service och många krav som ska uppfyllas.  
Man kalkylerar med en 98-procentig tillgänglighet för 
vindkraftverken. Det innebär att verken, vid full drift, ska 
producera el under 98 av 100 timmar. Förutsatt att det 
blåser.

Uppsving för bygden 
- Under byggtiden noterades ett rejält uppsving för många 

”RENA SNURREN”  
PÅ RAMMELDALSBERGET
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•  De sex vindkraftverken på Rammeldalsberget är 93 meter 
höga. 

•  Rotorerna täcker en diameter på 114 meter.

•  Varje kraftverk kan producera närmare 7 miljoner  
kilowattimmar.

•  Tillsammans täcker de 6 kraftverken energibehovet för  
cirka 2.000 villor.

•  Den beräknade livslängden för kraftverken är 25 år.

FAKTA I KORTHET

verksamheter i bygden, säger Bylund. Det gäller t.ex. hotell, 
stuguthyrningar, restauranger, handel och olika typer av 
lokala underleverantörer.  
- Naturligtvis finns det delade meningar om den här typen 
av satsningar och folk som känner sig ”drabbade”, men i 
stort så har arbetet kunnat genomföras som planerat. 
Nu, när anläggningen är i drift, finns två heltidsanställda 
servicetekniker tillgängliga. De ska snabbt kunna vara på 
plats, om det uppstår ett funktionsfel. Det mesta kan dock 
åtgärdas via fjärrövervakning. Man kan även räkna tjänster 
för t.ex. vägunderhåll, snöröjning, elarbeten och sophämt-
ning som spinoff-effekter i sammanhanget.

Pengar till föreningslivet 
För närvarande pågår också planeringen för hantering av 
den s.k. ”Bygdepengen”. Det är ett bidrag som bl.a. ska 
komma den lokala föreningsverksamheten till del, när en 
vindkraftspark byggs. Totalt handlar det i detta fall om 
60.000 kronor som årligen ska fördelas och den första 
utdelningen sker i början av nästa år. 
- Vindkraftsbranschen är för närvarande något dämpad, 
säger Göran Bylund. Men regerings- och riksdagsbesluten 
om satsning på grön energi öppnar ju för fortsatta sats-
ningar. Det gäller bara att hitta rätt ställen med de bästa 
förhållandena. 
- Och så måste man ju ha bankerna med sig. Annars går 
det inte.

GÖRAN BYLUND



GUNILLA & PETER ÖSTERHOLM 
Prästmogården är en verksamhet som 
har 10 anställda. Vilka utmaningar har 
det varit med att starta ett företag inom 
rehabilitering av vuxna med psykisk 
ohälsa? Vilka erfarenheter har berikat 
företaget? Uppbyggnadsfasen närmar sig 
sitt slut och fokus handlar nu om hur företaget skall vidareut-
veckla sig. Framtida utmaningar står på agendan.

MIKAEL AAMISEPP 
Driver idag ett spännande investerings-
projekt High Coast Invest. Verksam-
hetens mål är att stärka det regionala 
näringslivet genom bl.a. utländska eta-
bleringar. För regionen betyder det nya 
arbetstillfällen och kapital men också ny 
kunskap och teknik. 

TORBJÖRN ULLSTEN 
Tredje generationen som driver familje-
företaget Mjälloms Tunnbröd, Sveriges 
äldsta tunnbrödsbageri. Med avstamp 
i ursprunget så utvecklar man tunn-
brödskulturen och har nyligen lanserat 
ekologiska tunnbrödschips samtidigt som 
man har gjort en resa som utmynnat i både en bagarstuga 
och ett tunnbröd, 1923. En resa som nominerats till Svenska 
Designpriset.

- Vi upplever en positiv trend och är glada att kunna konsta-
tera att utvecklingen är bättre än planen för Kramforsbutiken. 
Det säger Annika Forsberg, butikschef för KappAhl i Kram-
fors och Härnösand.  
- Gensvaret hos våra kunder är mycket positivt och man 
verkar uppskatta att en rikstäckande kedja med hela klädsor-
timentet, dam, herr och barn, finns etablerad i stan. 
- En stor del av framgången beror naturligtvis också på vår duk-
tiga personal och satsningen på service och kundbemötande.

Stor köptrohet 
Annika säger att köptroheten bland kunderna är stor och att 
man bryr sig om ”sin” butik. Där finns en påtaglig skillnad 

jämfört med butikerna på större orter, menar hon. 
Företagsandan i Kramfors är en annan detalj som faller bu-
tikschefen i smaken.  
- Det känns som om kommunen här verkligen månar om 
företagen, stora som små. Så har det inte varit i alla kommu-
ner, där jag har jobbat. 
KappAhl i Kramfors har i dag 5 anställda och man börjar nu 
se fram mot årets stora höjdpunkt, julhandeln. 
- Det är en riktigt kul tid, säger Annika. Ska bli spännande 
att se om försäljningssuccén från i fjol, med alla extrema 
jultröjor med stora renar och tomtar som återuppstod från 
början av 90-talet, håller i sig i år också.

POSITIV TREND HOS KAPPAHL
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LUNCHSOFFAN DEN 2 NOVEMBER

ANNIKA FORSBERG

Tid: Onsdag 2 november kl. 12.00-13.00  
Plats: Hotell Höga Kusten. 
Lunchen börjar med drop-in från kl. 11.30.  
Moderator: Markus Mohlin. 
Vi bjuder på lunchsoffans innehåll.  
Varje deltagare betalar själv sin lunch på plats, 90 kr. 
OBS FÖRANMÄLAN! Anmälan senast 31/10 till 
Kom in, tel. 0612-80 385, e-post: komin@kramfors.se
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Kommunens service till företag och 
tjänstemännens attityder till företagande 
är två av kriterierna i Svenskt Näringslivs 
utvärdering av företagsklimatet i landets 
kommuner. I den senaste mätningen 
steg Kramfors i rankingen på båda dessa 
punkter. Miljö- och byggnämnden är en 
kommunal nämnd med många kontakter 
med företag. 
- I princip så har alla ärenden som kom-
mer in till oss en företagsanknytning på 
något sätt, säger Siv Sundström, förvalt-
ningschef på Miljö- och byggförvalt-
ningen. Om någon t.ex. söker bygglov, så 
berörs ju oftast även ett byggföretag och 
ett antal övriga leverantörer. 

Tidigt samråd spar tid 
- Vi behandlar naturligtvis alla ärenden 
så snabbt och effektivt som det är möjligt, 
säger Sundström. Generellt ligger Miljö- 
och byggnämndens handläggningstider 
långt under kraven i lagstiftningen.  
- Ett bra råd till alla som lämnar in en 
ansökan är att höra av sig i god tid och 

ta reda på vad som gäller och vad som 
behövs. Ett tidigt samråd kan spara både 
tid och pengar. 
De allra flesta besluten tas av tjänstemän-
nen på uppdrag av Miljö- och byggnämn-
den. I vissa fall behöver ärendet behandlas 
av nämnden, vilket i så fall innebär längre 
väntan på beslut.

Insikt om servicen 
Under 2016 kommer Kramfors kom-
mun att vara med i en servicemätning, 
Insikt, via SKL, Sveriges kommuner och 
landsting.  
- Den mätningen är ett bra komplement 
till  Svenskt Näringslivs mätning av före-
tagsklimatet. Insikt används i arbetet med 
vår kvalitet eftersom den riktar sig direkt 
till de företag som haft kontakt med mil-
jö- och byggnämnden som myndighet, 
säger Sundström. 
-Vi hoppas att företagarna tar sig tid att 
fylla i enkäten, för deras åsikter är viktiga 
för oss.

ALLA ÄRENDEN HAR  
FÖRETAGSANKNYTNING

Tid: 6 december 
Miljö- och byggförvaltningen 
bjuder in dig som säljer, instal-
lerar och kontrollerar eldstäder 
till en halv dags utbildning. 
Bengt-Erik Löfgren delar med sig 
av sina kunskaper om biobränslen, 
förbränningsteknik, regelverk mm.  
Bengt-Erik har en gedigen erfaren-
het av förbränningsteknik i pannor 
och brännare och av olika typer av 
biobränslen. 
Detaljerat program annonseras 
senare på kommunens hemsida. 

UTBILDNING 
OM ELDSTÄDER

AKTUELLA  
UPPHANDLINGAR
Lekplatsutrustning 
Sista anbudsdag: 2016-11-06

Lastväxlare för Räddningstjänsten 
Sista anbudsdag: 2016-11-07

Kontorsmöbler och arbetsstolar 
Sista anbudsdag: 2016-11-14

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.

SIV SUNDSTRÖM

BENGT-ERIK LÖFGREN

FÖRETAGSKLIMATET



För 20:e året har SM i Mathantverk genomförts, den här 
gången i Umeå. För Skogs-Hilda, eller Ingrid Ölund, som 
hon egentligen heter, blev det rena guldregnet. med segrar 
i klasserna ”Hårt tunnbröd”, ”Mjukt tunnbröd” och ”Hårt 
bröd”. Vinnarbröd i den sistnämnda klassen var hennes be-
römda barkbröd. Bronset bärgades med ett vörtbröd i klassen 
”Smaksatt bröd”. 
För Forseds Getgård blev det silverglans över en klassisk hjort-
ronsylt och en mjuk vitmögelost, Forseds Getcamembert.

Från stock till kaka 
Ingrid Ölund är i grunden utbildad biomedicinsk analyti-
ker, men efter sju år, med bl.a. jobb och boende i Västerås, 
lockade rötterna henne 1978 hem till föräldragården i Gideå. 
Under några år arbetade hon som skogs- och mjölkbonde, 
innan baktankarna helt och fullt tog överhanden.  
Idén till det prisade barkbrödet fick Ingrid på en Noliamässa, 
där hon tillsammans med några andra kvinnliga skogsägare 
ville bjuda på något speciellt i montern. Hon hittade ett gam-
malt originalrecept, som hon sedan la sin personliga prägel 
på. Det blev en succé.  
Ingrid fäller tall i sin egen skog. Innerbarken ska sedan 

blötläggas och torkas innan malning. Det blir cirka 200 g 
torkad, mald bark från några meter tallstam. 
– Jag tycker om att göra allt från grunden, säger hon. Från 
stock till kaka. 
Skogs-Hilda har genom åren mottagit många utmärkelser 
för sina bakverk. Ett antal SM-guld i mathantverk har hon 
redan tidigare i samlingen och tidigare i år hamnade hennes 
café i Ullånger i prestigefyllda White Guide. 

Grund i fäbodkulturen 
Christina och Hans Åström startade företaget Forseds Get-
gård 1984, då de tog över Christinas föräldrahem. Den första 
osten såldes till den lokala Västansjöaffären, som snabbt ville 
beställa mer och på den vägen är det.  
En viktig milstolpe var när järnspisen i köket 1987 ersattes av 
ett nybyggt mejeri.  
- Det var helt fantastiskt,  säger Christina. Nu blev det verkli-
gen fart på försäljningen.  
Forseds Getgård strävar efter ett hållbart helhetstänkande ge-
nom att ta tillvara vad gården ger. Mjölken förädlas i gårds- 
mejeriet. Djuren slaktas lokalt, styckas, röks och vakuum-
packas, för att sedan återvända till gården och försäljas. Och 
även skinnen bereds och tillvaratas. På detta sätt är det möj-
ligt att driva ett litet jordbruk med lönsamhet och i samklang 
med djur och natur. I dag finns cirka 60 getter på gården. 
- Mycket kärlek till våra getter, säger Christina. Det är fan-
tastiska djur som har format våra liv!

MEDALJREGN ÖVER  
MATHANTVERKARE I KOMMUNEN
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SKOGS-HILDA

HANS & CHRISTINA ÅSTRÖM



Följande personer är nominerade inför prisutdelningarna i de 
olika kategorierna under Företagarkvällen med guldkant den 
11/11. Läs mer om kvällen i helsidesannonsen på nästa sida.

ÅRETS FUTURA 
Anders Lidén, Tidningen Ångermanland 
Marcus Grönlund, Kramfors kommun 
Sara Öhlén, Sångerska

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE 
Elin Olsson, Fotograf Elin Olsson UF 
Elisabeth Eriksson, Häxans juveler UF 
Johanna Eriksson och Caroline Eriksson,  
Varje låga förtjänar att brinna UF

ÅRETS INNOVATIVA FÖRETAGARE 
Johanna Wiklund, High Coast Design 

Lars Stenström, Nyland Design 
Sanna Grannas, Runa of Sweden

ÅRETS SMÅFÖRETAGARE 
P-G Lockner, P-G Design 
Marie Gabrielsson, Optimal Ekonomi 
Björn, Thomas och Patrik Neuendorf, Belitronic

ÅRETS KÖPMAN 
Anders Strindlund, Unanders Motor 
Lotta Sahlén, Ådalens TV-Service 
Maria Granström, Wikströms Dam & Herr

ÅRETS FÖRETAGARE 
Karl-Anders, Torsten & Pelle Sundin, Dockstavarvet 
Robert Sjöholm, Bluecom 
Thomas Larsson, Box Destilleri

OCH DE NOMINERADE ÄR…
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Willy Ociansson ger på ett roande sätt en mängd tips om hur du minskar energi- 
kostnaderna på ditt företag, oavsett om det är ett kontors- eller industriföretag.

Energikontoret Västernorrland och Lars-Erik Persson, energi- och klimatrådgivare i 
Kramfors kommun, informerar om vilka stöd som finns för företag som vill minska 
energiförbrukningen. 
Frukosten är gratis, men anmälan måste göras senast den 21/11 till KomIn,  
tel: 0612-80 385, e-post: komin@kramfors.se

Tid: 23 november kl. 7.30 - 9.30 
Plats: Hotell Kramm, Kramfors 

HUR MINSKAR DU FÖRETAGETS ENERGIKOSTNADER?

WILLY OCIANSSON

Energikontoret
Västernorrland
En del av Kommunförbundet

I SAMARBETE MED



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.
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