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I somras genomfördes år två i treårsprojektet Ung Landsbygds- 
entreprenör, ett projekt som går ut på att uppmuntra unga 
människor att tänka entreprenöriellt och träna dem i att driva 
företag. Många företag såg dagens ljus under sommaren som 
gick och bland flera goda exempel hittar vi Vibyggerå Skröm-
ta, ett företag som bygger på den något oväntade affärsidén att 
samla och sammanställa gamla sägner. 
De unga entreprenörerna bakom Vibyggerå Skrömta heter 
Lina Nyberg, Mimmi Edholm och Alexander Rullander, 
alla i 20-årsåldern och med rötterna i Vibyggerå socken och 
Resele.

Lät jätteintressant 
– Vi hade egentligen inga planer på att ge oss in på något 
sånt här, vi hade redan sommarjobb eller andra planer, men 
vi gick på informationsträffen ändå. Det visade sig att det lät 
jätteintressant och efteråt började vi spåna på vad vi skulle 
kunna hitta på, berättar Lina. 
Ung Landsbygdsentreprenör är ett projekt som drivs av 
Technichus i Härnösand med hjälp av bland annat Leader 
Höga Kusten och de fyra kommunerna som ingår i Höga 
Kusten. Upplägget liknar Sommarlovsentreprenör men är 
mer inriktat mot företagande på landsbygden. Deltagarna får 
gå en kurs under 5 dagar och ska sedan driva sitt företag un-
der tre veckor. En viktig detalj i sammanhanget är att företa-
get ska drivas i, och ha koppling till deltagarnas närområde.

Projektet växte snabbt 
– Vi kom fram till att sägner är något vi alla tre tycker är 
spännande, och de är ju också väldigt kopplade till den 
lokala historien på olika sätt. Vi bestämde oss för att sam-
manställa 3-4 sägner och anordna ett evenemang med en ut-

ställning och en berättarföreställning, plus att Mimmi som 
är jätteduktig på att måla skulle illustrera sägnerna, säger 
Lina och förklarar att inkomsterna skulle komma via inträde 
till evenemanget och försäljning av tavlor. 
Sagt och gjort, trion började samla in sägner. Projektet växte 
dock rätt snabbt, när de insåg hur många sägner det fanns 
och vilket stort intresse de genererade. Det slutade med cirka 
20 sammanställda sägner och en flytt av evenemanget till 
större lokaler. De förväntade 20-talet besökare blev till slut 
63 och succén var ett faktum.

Uppväxta med historierna 
– Det blev verkligen uppskattat! Mimmi målade åtta tavlor 
som vi hade med på utställningen och sålde tryckta kopior 
av dem. Vi fick sälja strax över 20 stycken plus att vi fick in 
många intresseanmälningar om att ge ut en bok med alla 
sägner, konstaterar Lina och bekräftar att hon och de övriga i 
företaget kommer att fortsätta samla sägner under vintern för 

UNGA ENTREPRENÖRER 
SAMLAR GAMLA SÄGNER

Intresset är stort för Vibyggerå Skrömta och deras sägner.

MÅNGA TYCKER ATT  
DET ÄR OVÄNTAT”
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att göra en uppföljare på årets succé nästa sommar. 
– Många tycker att det är lite oväntat med yngre personer 
som intresserar sig för sägner om skrömta som Skulerövarna, 
skogsrån och vittra men vi är ju uppväxta med historierna och 
det är väldigt intressant att grotta ner sig i hur de har uppstått 
och vad som ligger bakom dem, säger Lina som även passar på 
att berömma Ann Järneström på företaget BerättaMera som 
har agerat mentor åt Vibyggerå Skrömta. 
– Det jag har lärt mig om retorik, att stå på scen och att fånga 
publikens uppmärksamhet kommer jag ha nytta av hela livet!

Värdefullt på lång sikt 
Projekt som Ung Landsbygdsentreprenör och andra satsning-
ar på nyföretagande, framför allt inriktade mot unga, är en 
långsiktig satsning och en viktig investering för det framtida 

näringslivet i Kramfors. Anders Bosenius, näringslivsutveckla-
re och delaktig i styrgruppen för Ung Landsbygdsentreprenör, 
ser många fördelar med projektet: 
– Det handlar framför allt om träning i att vara företagsam. 
Projektmodellen med handledare, mentorer och så vidare 
bygger på Open for Business-konceptet som vi har jobbat med 
länge i Västernorrland och uppföljningar visar att personer 
som har varit med generellt blir 
mer öppna för att testa nya saker, 
kommer ut i arbete tidigt och 
är mer benägna att starta egna 
företag. Det är otroligt värdefullt 
på lång sikt!
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Tillsammans med Höga Kusten Guideklubb erbjuder projektet ”Besöksnäring 
i Höga kusten – en resa i tid och rum” en kostnadsfri guideutbildning. Under 
utbildningens fem träffar lär vi oss om häxprocesserna och sågverksepoken med 
arbetar- och industrihistorien, och givetvis mer om hur en guide arbetar, om 
paketering av resor, starta eget och marknadsföring.

Utbildningen äger rum fem lördagar mellan kl 10-16. 
10 nov. Om Bollstabruks kulturmiljöer och industriarv. 
17 nov. Om Häxprocesserna. 
19 jan. Om sågverksepoken och timmerskiljet, Sandslån med omnejd. 
26 jan. Om Ådalen -31, Sandö, Svanö, Högakustenbron och Nyadal. 
2 feb. Om att vara guide, att paketera en resa, starta eget och marknadsföring.

Utbildningen är kostnadsfri, men deltagarna betalar luncher själva. 
Anmälan senast 28 oktober till Sarita Sandström på Höga Kusten Guideklubb: 
070-715 4659, sarita@svalansresor.se 
Lokal och föredragshållare meddelas deltagare efter anmälan.

LÄR DIG GUIDA TURISTER I ÅDALEN
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Föreningen Kramfors Handel har tagit fram ett nytt pre-
sentkort som finns tillgängligt sedan ett par veckor tillbaka. 
Tanken är att det ska främja den lokala handeln och 45 
butiker är anslutna i dagsläget. 
– Men vi siktar på att få med fler och fler butiker och i 
hela kommunen, säger Caroline Strindlund från Kramfors 
Handel.

Mer som ett bankkort 
Det har även tidigare funnits ett presentkort, men det var 
gjort i papper. Nu har man uppgraderat det, både för kun-
dens och administrationens skull. Det nya presentkortet blir 
mer som ett bankkort som kan laddas med valfri summa 
över 100 kronor och kunden kan själv se saldot via Kramfors 
Handels hemsida.  
– Det blir enklare för butikerna som tar emot kortet och de 
som administrerar, samtidigt som det blir en finare och mer 

hållbar produkt som är enklare att ge bort, säger Caroline. 
Att presentkort blivit ett alltmer populärt alternativ som 
gåva märks tydligt enligt Caroline Strindlund och liknande 
koncept finns i många andra städer.

En perfekt julklapp 
– Presentkort är en perfekt julklapp att ge bort till vem som 
helst, kille som tjej, ung som gammal. Alla blir glada av ett 
presentkort för du får välja, det du själv vill ha. Och det 
fina med detta lokala presentkort är ju att pengarna stannar 
i Kramfors istället för att man åker någon annanstans och 
shoppar. Det blir helt enkelt lättare att välja att handla lokalt, 
vilket är det vi vill uppmärksamma med kortet. 
Presentkortet har varit tillgängligt i handeln sedan den 10 
september och finns i dagsläget enbart att köpa i väskaffären 
You & Me. Men företag som vill beställa till sina anställda 
kan höra av sig direkt till Kramfors Handel.

NYTT PRESENTKORT SKA FRÄMJA DEN LOKALA HANDELN

Caroline Strindlund

Utbildningsdag i Mobila arbetsplattformar torsdag den 25 
oktober kl. 08:00-17:00 
Omfattning: 1 heldags utbildning (både teoretiska och 
praktiska övningar.) 
Utbildningsledare: Eag Rental AB 
Plats: Reveljen, byggnad 4 (Nipanområdet, Sollefteå). 
Pris: 2 300 kr/person. Inkl. kursmaterial, lunch och fika. 
 

Anmälan: www.reveljen.eu (anmälan är bindande) 
Vid avbokning mindre än 7 dagar före kursdatum debiteras 
hela kursavgiften. 
Vid frågor, kontakta: Ulla Larsson, utbildningssamordnare 
för Reveljens Växa-kurser.  
Telefon: 0620-68 27 31, e-post: ulla.larsson@solleftea.se 

UTBILDNING I MOBILA ARBETSPLATTFORMAR

Den 24 oktober får Kramfors 
stad ett tillskott i butiksutbu-
det, när Ur & Penn flyttar in 
i Gallerian. Dit flyttar även 
Lifebutiken från Torggatan.

VISSTE DU ATT?
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År 2040 ska elproduktionen i Sverige vara 100 procent förnybar. 
Regeringen stödjer därför en ökad utbyggnadstakt av hållbar 
energi och utveckling av ny teknik. Summan av investeringarna 
i vindkraft är ca 200 miljarder kronor och merparten av investe-
ringarna kommer att göras i Norrland. Satsningarna i Kramfors 
kommun beräknas uppgå till 4 miljarder kronor.  

För oss är det viktigt att lokala och regionala företag är med och 
levererar varor och tjänster. Anmäl dig därför till Vindkraft- 
centrums databas för leverantörer där du kostnadsfritt kan presente-
ra ditt företag samt de varor och tjänster ni kan erbjuda.  
Leverantörsdatabasen finner du på www.vindkraftcentrum.se.  
Gå till rubriken Leverantörer där du kan registrera och lämna upp-
gifter om ditt företag. 

VINDKRAFT FÖR MILJARDER – VILL DU LEVERERA?

• Anläggningsentreprenad
• Bemanning, rekrytering
• Betong
• Byggentreprenör
• Drift, underhåll
• Fordon, däck

• El, larm
• Elnät
• Gräv- och schaktarbeten
• IT, telecom, fiber
• Huvudentreprenör
• Kost och logi

• Lokalvård
• Maskinreparation
• Metallföretag
• Projekteringstjänster
• Reklam, PR, marknads-
föring

• Servicetjänster
• Skogsmaskintjänster
• Sprängning
• Taxi
• Vägunderhåll

Branscher, exempel:

Kramfors kommun samarbetar med Vindkraftcentrum, 
projektet Vindkraft – generator för hållbar utveckling, 
Kabeko Kraft, Vattenfall och Eon med flera.

Kontakt: Marcus Grönlund, näringslivsutvecklare  
Kramfors kommun
0612-805 04, marcus.gronlund@kramfors.se 
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Vill ni nå en större målgrupp och få fler besökare till era 
evenemang? Vill ni veta mer om hur ni kan sprida informa-
tion på Facebook, Kramfors kommuns webb och hogakus-
ten.com? 
- Jerry Engström tar emot oss i Friluftsbyn och håller ett 
inspirerande föredrag om kommunikation och marknadsfö-
ring av evenemang. 
- Ninni Mellander, chef Kulturenheten, berättar om 
arrangörsstöd. 
- Ann-Cathrin Granbäck, kommunikatör, berättar om 

kommunens evenemangskalender och Facebook. 
- Marcus Strömsten från Höga Kusten Destinationsutveck-
ling berättar om deras evenemangskalender och webb. 
Ta chansen att utbyta erfarenheter med andra arrangörer 
och hör mer om vad som händer i höst runt om i kommu-
nen! Vi bjuder på fika! 

Anmälan senast 30 september till kommun@kramfors.se, 
0612-800 00 
Tid och plats: 3 oktober 18:30-20:30 på Friluftsbyn, Docksta.

SÅ MARKNADSFÖR DU DINA EVENEMANG
INSPIRATION, KUNSKAP OCH ERFARENHETSUTBYTE



Att privatpersoner får lämna olika sorters avfall på Högberget 
känner de flesta till. Men att även företag kan använda sig av 
avfallsanläggningens återvinningstjänster är inte lika känt. 
- Verksamheter som behöver hjälp med sitt grov- och 
industriavfall får gärna vända sig till oss, säger Annamaria 
Berglund, enhetschef för avfall och återvinning vid tekniska 
avdelningen.

Högberget en resurs 
Frigolit, impregnerat trä, bottenaska, gips, asbest, förorenad 
jord, isolering, kalkgrus, olja, slam, metallskrot… listan över 
industriavfall kan göras lång. I Sverige har vi stränga regler 
för hur avfall och restprodukter från företag ska tas om 
hand och många företag har även gått utbildning för att bli 
miljöcertifierade. För att kunna behålla sin certifiering krävs 
dock att man lever upp till de krav som ställs, ett faktum 
som en del inser kräver tid från personal som har andra 
arbetsuppgifter. 
- Då kan vi på Högberget vara en resurs. Vi tar emot avfall 
från de flesta branscher; allt från åkerier och byggfirmor 
till industrier, butiker och kontor, berättar Annamaria 
Berglund.

Återvinning eller deponi 
Högbergets anläggning hanterar årligen cirka 40 000 ton 

avfall. En rundvandring på området visar en välplanerad 
sortering, där det inte är svårt att lägga saker på rätt ställe. 
Om man funderar över något, finns någon av de anställda 
till hands för att räta ut frågetecknen. 
Avfallet som kommer in till Högberget sorteras och behand-
las på plats, till största del maskinellt, innan det går vidare 
för återvinning. Avfall som inte kan återvinnas förs till 
deponin. 
- Vi är tre anställda på plats varje dag, sedan har vi avtal på 
maskiner från VTG, berättar verksamhetsledaren Göran 
Harlin.

Anpassas efter kund 
Som företagare kan du välja hur du vill bli av med ditt 
avfall. Du kan själv köra materialet till återvinning eller slut-
behandling, eller så kan du leja bort hämtningen. Likadant 
är det med sorteringen, en del sorterar allt själv medan andra 
köper tjänsten. 
- Vi försöker anpassa oss efter varje kund. Enklast är att 
man lägger fram sitt ärende för oss, så kommer vi fram till 
en skräddarsydd lösning, säger Annamaria Berglund och 
Göran Harlin.  
Är du företagare och tycker detta låter intressant?  
Läs mer på www.kramfors.se/foretagsavfall 

VI TAR HAND OM DITT FÖRETAGSAVFALL
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Göran Harlin och Annamaria Berglund.

10 oktober kl 9:00-15:00 på Hotell Kramm i Kramfors 
Under seminariet presenteras goda exempel och metoder 
för att skapa en mer resurssmart verksamhet. Ta del av vad 
andra har gjort för att minska avfallet. Passa på att få inspi-
ration till att ta egna steg för en rikare framtid. Ta chansen 
att utöka ditt nätverk och åk hem med praktiska verktyg för 
att sätta igång.

Mer info & anmälan: https://bit.ly/2zqwSei 
Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika.  
Sista anmälningsdag: 5/10. 
Aktiviteten är ett samarrangemang mellan Avfall Sverige, 
Länsstyrelsen Västernorrland och Region Västernorrland.

MINSKA AVFALLET I DIN VERKSAMHET



Ombyggnad Ådalsskolan 
Sista anbudsdag: 2018-10-31

Kommunens upphandlingsen-
het använder upphandlings-
verktyget e-Avrop.  
På www.e-Avrop.com kan du 
som leverantör kostnadsfritt 
registrera dig, ta del av aktuella 
upphandlingar samt lämna 
anbud till upphandlingar.

AKTUELLA  
UPPHANDLINGAR

Syftet med projektet Digilots är att un-
derlätta för näringslivet i regionen att ta 
tillvara digitaliseringens möjligheter. 
Projektet erbjuder dig som företagare att 
under ett års tid delta i ett koncept som 
består av nätverksträffar och individuell 
coachning. Varje höst startar vi upp 
arbetet i en ny bransch och 2018-2019 
är fokus på besöksnäringen, med bland 
annat handel, restaurang, hotell och 
upplevelseföretag.

Kostnad: 3 000 kronor per företag, för 
nätverksträffar samt coachning/lotsning. 
Vi rekommenderar att ni deltar med 2-3 
personer från företaget under de gemen-
samma träffarna. Coachningen går av 
stapeln ute på ert företag med valfritt 
antal deltagare. 
Intresseanmälan:  
www.ornskoldsvik.se/digilots  
Kontakt: Sara Rudälv, tel: 070-568 95 49, 
e-post: sara.rudalv@ornskoldsvik.se 

DIGILOTS UNDERLÄTTAR DIGITALISERINGEN
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Vi bjuder på lunchsoffans innehåll! Varje deltagare betalar själv sin lunch  
på plats 90 kr. Anmälan är bindande och antalet platser är begränsat. 
Sista anmälningsdag 8 oktober. Kom in tel: 0612-80 000,  
e-post: komin@kramfors.se

Välkommen till 
lunchsoffan
10 oktober • Hotell Kramm • Tid: 12:00-13.00
Lunchen börjar med drop in från kl: 11.30
Dagens moderator: Markus Molin

Lyssna och inspireras av driftiga personer!
Berit Högman, Landshövding i  
Västernorrlands län
 

Sedan den 16 april 2018 är hon den första kvinnliga lands-
hövdingen i Västernorrlands län. Berit har en bred och lång 
erfarenhet av politiskt arbete och ledarskap såväl på regional 
och nationell nivå. Hon har bl.a. arbetat med arbetsmark-
nads- näringslivsfrågor och kultur.

Fredrik Sundström, VD Sundströms bil
 

Sundströms Bil är ett familjeägt företag i andra generation-
en som varit verksam i Kramfors sedan 1971. Efter de 
senaste årens kraftiga tillväxt gör företaget nu sin största 
satsning någonsin genom en flytt till topprenoverade lokal-
er på 2600 kvadratmeter i Fiskja. Satsningen möjliggör 
ytterligare ökad försäljning samt en ännu större fokusering 
på elektrifierade bilar, både som hybrider och rena elbilar

Sandra Molitor Sjöberg delägare i  
ADC Media 
 

ADC Media har funnits i Sollefteå sedan 1991 och är sedan i 
år även verksamma i Kramfors då de i februari köpte Kram-
forsbladet. Målet är att genom Sollefteåbladet, Kramforsbla-
det och övrig mediaproduktion hjälpa våra lokala företag att 
synas bättre och därmed öka tillväxten i våra kommuner.

Tänk om 
någon kunde 

starta en...

Jag skulle vilja 
vara entreprenör 

men vet inte 
hur...

Jag har en idé 
men vet inte 

vad jag ska göra 
med den...

Hur startar 
man ett 
företag?

ALLA IDÉER ÄR VÄRDA 
ATT PRÖVAS!

Har du en idé om att starta ett företag?
Har du företag och idéer om en ny produkt eller tjänst?  
Eller vill du bara veta mer om hur man driver företag?

Varmt välkommen till...

STARTVERKSTA’N
9 oktober, kl. 16.00-18.30

BizMaker, Limstagatan 6, Kramfors

Här möter du personer från olika verksamheter som vill 
att du ska lyckas med din idé. Du får hjälp att hitta rätt 

kontakter med rätt kunskaper, coaching och vägledning 
för att utveckla din idé!

Kommande STARTVERKSTA’N
13/11 & 11/12



SIDAN 5 | KRAMFORS NÄRINGSLIV | MAJ 2018SIDAN 6 | KRAMFORS NÄRINGSLIV | MAJ 2018

M
ag

as
in

et
 N

är
in

gs
liv

 g
es

 u
t a

v 
N

är
in

gs
liv

se
nh

et
en

 K
ra

m
fo

rs
 k

om
m

un
 o

ch
 p

ro
du

ce
ra

s a
v 

U
hl

in
 M

ed
ia

 A
B 

/ B
lu

ep
oi

nt
 R

ek
la

m
by

rå
 A

B.
 T

ry
ck

er
i: 

AD
C 

M
ed

ia
 2

01
80

6

2018

Det bjuds på en härlig middagsshow av kvällens underhållare samt husbandet under  
ledning av Pär-Åke Stockberg. Konferencierer tillika underhållare är  
Magnus Engqvist, Sara Öhlén & Jens W Nilsson.                                                    

Kvällens meny: 
Förrätt: Chili- och limemarinerad kyckling på salladsbädd

Varmrätt: Kalvytterfilé med rosépepparsås och baconlindad gratängstubbe.
Efterrätt: Halloncheesecake                                                                                               

Biljettbokning, mer info om busstransport,  
vegetarisk meny och specialkost via:  
 

www.simplesignup.se/event/138420
 

Vid frågor, kontakta:
Nordlander Produktion 
 

info@nordlanderproduktion.se
070-3237520

Välkommen till Företagsgalan 2018 där vi samlas för att uppmärksamma 
Kramfors Kommuns många duktiga och driftiga entreprenörer. 

Plats: Bollsta Folkets Hus  |  Datum: 16 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. 20.45 intas förrätten och är starten på en härlig 3-rätters middag.

650:-
Biljettpris

per person

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

Glitter
Årets tema:

Biljetterna säljs t.o.m 4 nov. Varmt Välkommen med din anmälan!


