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Som nyutbildad mekanisk ingenjör finns det ofta gott om 
valmöjligheter när det gäller jobb och karriär. Irländske 
Max Phelans val gjorde att han numera kan kombinera 
spännande utmaningar på jobbet med en naturnära livsstil 
i Höga Kusten. 
När 28-årige Max Phelan från Galway, Irland, var klar med 
sin utbildning på Galway-Mayo Institute of Technology 
i somras, hade han många intressanta erbjudanden i sin 
inkorg, både från företag i hemstaden och från andra håll i 
världen.  
– Ingenjörer efterfrågas överallt, så utbildningen är helt 
klart en ”ticket to travel”, om man vill jobba och bo utom-
lands, konstaterar han och berättar att Kramfors och Höga 
Kusten fanns med bland platser han var intresserad av, när 
det var dags att börja söka jobb.

Känsla för området 
– Min bror har bott i Lugnvik i större delen av sitt liv, så jag 
hade varit här och hälsat på tidigare. Jag hade en bra känsla 
för området, så när jag kollade runt efter jobb så passade jag 
på att fråga honom, om han visste om något företag som 
skulle vara intressant i Kramforstrakten, förklarar Max och 
fortsätter: 
– Han skickade mitt CV till Elpress som tyckte att jag var 
intressant och så småningom fanns det ett erbjudande från 
dem med bland alternativen jag valde mellan. Det slutade 
med att deras erbjudande var bäst, så jag tackade ja och blev 

Kramforsbo för ungefär ett halvår sedan.

Många typer av ingenjörer 
Elpress är som bekant ett globalt Kramforsföretag som 
tillverkar kontaktpressningssystem för elektriska ledarför-
bindelser. Bland produkterna som kommer ut från Elpress 
stora fabrik på Industrivägen i Kramfors finns allt från enk-
lare förbindningar och kabelskarvar till avancerade manuel-
la och elektriska verktyg. Produkterna används bland annat 
inom elinstallationer och avancerade elektriska maskiner 
som motorer och transformatorer samt i branscher som 

förnybar energi och järnvägsindustri. 
– Ingenjör är ju ett väldigt brett begrepp - rollen kan handla 
om allt från design och konstruktion till kvalitet och kontroll 
- och det finns många typer av ingenjörer. Jag är mekanisk 
ingenjör så min inriktning är förstås åt det mekaniska och 
tekniska hållet, men jag försöker att ha en bred syn på mitt 
yrke, säger Max och berättar om en vanlig dag på jobbet på 
Elpress.

Från idé till produktkoll 
– Det är svårt att beskriva utan att bli allt för teknisk men 
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KRAMFORSFÖRETAG LOCKAR KOMPETENS FRÅN IRLAND

Kramfors är en kompakt stad precis som 
Galway, det är lätt att ta sig runt!” – Max Phelan
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Den 20 mars genomfördes ett seminari-
um som påvisade näringslivets affärs-
möjligheter i samband med den plane-
rade vindkraftsutbyggnaden i Kramfors 
kommun.  
Ett sextiotal deltagare närvarade under 
kvällen på Höga kusten Airport. Där 
informerade Kabeko Kraft, Vattenfall, 
E.on och Garantia. Arrangörer var Fö-
retagarna samt Kramfors och Sollefteå 
kommuner. 
Öka dina möjligheter till affärer genom 
att registrera ditt företag i leverantörsda-

tabasen på www.vindkraftcentrum.se. 
En specifik databas finns för vindkrafts-
parkerna i Kramfors kommun.  
Tänk på att företag i en mängd olika 
branscher kan vara leverantörer, exem-
pelvis: anläggningsentreprenad, beman-
ning, betong, byggentreprenör, drift, 
underhåll, fordon, däck, el, larm, gräv- 
& schaktarbeten, fiber, kost & logi, 
lokalvård, maskinreparation, metallfö-
retag, marknadsföring, servicetjänster, 
skogsmaskintjänster, sprängning, taxi 
och vägunderhåll.

SEMINARIUM OM VINDKRAFT

mitt jobb handlar dels om stegen innan 
tillverkningen sätter igång och även om 
att testa produkterna vi tillverkar. Till-
sammans med mina kollegor jobbar jag 
med nya idéer, konstruktion och att göra 
ritningar för tillverkningen, sammanfat-
tar han och säger att fysik, matematik 
och elektronik är grunden i det hela. 
– Mycket av jobbet görs framför datorn, 
exempelvis programmering och att kon-
struera i CAD-program där vi exempelvis 
skapar modeller av det vi ska tillverka, 
men dagarna innehåller även möten, pro-
jektstyrning och annat där man inte sitter 
bakom en skärm.

Gillar lugnet och naturen 
Flytten till Sverige och Kramfors innebar 
förstås en omställning men Max trivs 

mycket bra i sin nya hemstad. 
– Kramfors är en kompakt stad precis 
som Galway, det är lätt att ta sig runt. Jag 
gillar lugnet och naturen här! I Galway 
med sina 80 000 invånare är tempot 
högre och det finns inte skog på samma 
sätt. Det var inte bara jobbet som lockade 
när jag bestämde mig för att flytta hit, jag 
längtade efter livsstilen som går att ha här 
också, säger han och utvecklar: 
– Jag lockas av det avslappnade sättet att 
leva. Att hänga hemma hos kompisar, åka 
ut till någon stuga och grilla på somma-
ren eller bara vandra runt i skogen utan 
stress. Vintern har varit fantastisk och jag 
ser fram emot att prova att åka lite skidor 
snart. Och framför allt längtar jag efter 
sommaren i Höga Kusten!

Ett hinder för den som vill utveckla en 
affärsidé, starta företag och expandera är 
ofta finansiering och krav på borgen.  
Garantia är en ekonomisk förening som 
gör företagsfinansiering möjlig genom 
borgenstjänster vilket balanserar före-
tagarnas privata risker vid nystart och 
expansion.  

Kostnaden för de företag som väljer att 
ansluta sig är för närvarande en engångs-
avgift på 5 000 kronor och sedan en års-
avgift på 2,5 till 4 % på borgenssumman.  
Mer information: www.garantia.se  
tel: 0950-699 799 
e-post: kontakt@garantia.se

FÖRETAGSFINANSIERING 
VIA BORGENSTJÄNSTER

Fiber. Bjärtrå med omnejd 
Sista anbudsdag: 2019-04-12

Fiber. Angsta - Västertorp 
Sista anbudsdag: 2019-04-12

Fiber. Bjärtrå - Gräta 
Sista anbudsdag: 2019-04-17

Inkontinensprodukter inkl lager-
hållning och transport 
Sista anbudsdag: 2019-05-02

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

Näringslivsenheten har nu 
infört en funktionsbrevlåda för 
inkommande företagsärenden 
och förfrågningar.  
E-posta gärna era frågor till: 
foretagsservice@kramfors.se 
Ambitionen är att denna 
lösning ska ge snabbare service 
och ökad tillgänglighet. 

BREVLÅDA FÖR  
FÖRETAGSSERVICE

Skapa jobbannonser, hitta 
nya medarbetare, ansöka om 
lönebidrag. Det mesta du kan 
behöva hjälp med när du ska 
rekrytera, kan du lösa digitalt.
Läs mer genom att klicka här.

DIGITALA TJÄNSTERNA 
UNDERLÄTTAR DIN 
REKRYTERING

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Artiklar-och-nyheter/Tjanster-for-arbetsgivare.html 


För drygt fyra år sedan startade Blair och Anna-Lena 
Christianson sitt företag, Höga Kusten Fastighetsmäklare, 
och sedan dess har utvecklingen gått stadigt framåt. Att 
varumärket Höga Kusten har stärkts märks även i deras 
bransch och företaget har nyligen både lanserat en ny hem-
sida och flyttat till nytt kontor.

Dags för något annat 
Höga Kusten Fastighetsmäklare har funnits sedan hösten 
2014, då Anna-Lena Christianson precis hade gått klart ut-
bildningen till fastighetsmäklare. Innan dess hade hon och 
maken Blair - som också har jobbat i branschen i många 
år i hemlandet Kanada - jobbat tillsammans med Hans 
Gehring i två år och förberett sig för att ta över företaget 
Gehring Immobilien. 
– Innan dess hade vi hunnit driva båda restaurang och 
camping nedanför Skuleberget under några år och därefter 
ytterligare några år som ägare av Rövarbyn och Toppstu-
gan, berättar Anna-Lena och förklarar att paret kände att 
det var dags att göra något annat och vände blickarna mot 
fastighetsbranschen.

Utbyggnad blev lösningen 
– Vi visste att Hans hade planer på att gå i pension så vi 
kontaktade honom tillsammans kom vi fram till en bra 
plan. Vi kom överens om att vi skulle jobba med honom 
under tiden jag utbildade mig för att lära oss branschen 
och området. När jag sedan var klar med utbildningen fick 
vi ta över företaget. Vi fick otroligt bra stöd av honom och 
han finns fortfarande kvar som mentor när vi behöver tips 
och råd. 
I och med att paret Christianson tog över, så flyttade de 
verksamheten från Salsåker till sitt hus i Käxed och drev 
verksamheten hemifrån. Så småningom började lösningen 
att sköta administrationen från en skrubb och ta emot 
kunder för kontraktsskrivning i köket kännas trång och 
omständlig. 
Men när företaget nu återfinns i nya lokaler, rör det sig 
dock inte om någon lång flytt. Höga Kusten Fastighets-
mäklare återfinns fortfarande på samma adress i Käxed.

Knutpunkt i Käxed 
– Från början var tanken att testa om det skulle funka att 
hålla till här i Käxed och det har hittills aldrig varit några 
problem för våra kunder. Däremot var det inte optimalt 
att hålla till inne i huset, så vi löste det med en utbyggnad, 
förklarar Blair och visar runt i det ljusa kontorsutrymmet.  
Den höga takhöjden, det snygga och praktiska betonggol-
vet och utsikten genom det stora panoramafönstret gör det 

lätt att förstå varför de valde den lösningen. 
– Det blev förstås en del jobb med att bygga nytt, men vi 
har haft jättebra samarbete med olika lokala leverantörer 
och hantverkare under projektets gång. I mellandagarna 
förra året kunde vi flytta in och kan nu konstatera ett det 
blev ett stort lyft när det gäller arbetsmiljö!

Höga Kusten lockar 
Utvecklingen av företaget har, som sagt, varit mycket 
positiv och förra året var ett rekordår. Framför  allt är det 
villor som säljs, men Anna-Lena och Blair hjälper även 
till med försäljning av jordbruk, tomter, bostadsrätter och 

fritidshus. De tar hand om allt kring både försäljning och 
köp och tar även alla bilder själva, bland annat med hjälp 
av en drönare. 
Att intresset för Höga Kusten har ökat är inte bara något 
som märks inom besöksnäringen. Det påverkar många 
andra branscher också, exempelvis fastighetsbranschen. 
– Absolut, det märks att fler hittar hit, både från andra 
delar av Sverige och internationella turister. Intresset från 
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STADIGT FRAMÅT FÖR 
HÖGA KUSTEN FASTIG-
HETSMÄKLARE

Det händer mycket kring det digi-
tala i den här branschen också och 
det gäller att hänga med.

”
– Anna-Lena Christianson



SIDAN 4 | KRAMFORS NÄRINGSLIV | APRIL 2019 SIDAN 5 | KRAMFORS NÄRINGSLIV | APRIL 2019

exempelvis Tyskland och Holland har alltid funnits,  
men det är definitivt mer nu, konstaterar Blair.

All time high 
– Vi jobbar i hela Kramfors kommun och de två senaste 
åren har vi toppat jämförelsesajten HittaMäklare.se:s 
statistik över antal publicerade annonser och sammanlagt 
annonserat värde i kommunen. Det har varit några hek-
tiska år men det är kul när det händer mycket! 

Det senaste steget i företagets utveckling är alltså att lansera 
en ny hemsida, något som genomfördes i mitten på mars. 
– Det händer mycket kring det digitala i den här bran-
schen också och det gäller att hänga med. Nu är den på 
plats och det känns riktigt bra. Nu har vi både den och 
kontoret på plats, så nu kan vi fokusera fullt ut på att 
mäkla och att ge våra kunder bästa möjliga service, avslu-
tar Anna-Lena.
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Projektet ”Besöksnäring i Höga kusten – en resa i tid och 
rum” är inne i en intensiv fas. Flera påbörjade byggprojekt 
ska färdigställas, bland annat på Sandslån och i Norrfälls-
viken. En utbildning för befintliga och blivande guider har 
precis genomförts. Den utgår från berättelser och platser 
i novellsamlingen ”Berättelser från Ådalen”. Geografiska 
rundturer som följer berättelserna i landskapet är också 
under uppbyggnad.

Kostnadsfri hjälp med Tripadvisor 
En viktig del i projektet handlar om att synliggöra fler 
besöksmål, boenden, mat- och fikaställen samt aktiviteter 
som finns i kommunen. För att hjälpa aktörer inom be-
söksnäringen har Pia Berggren, YourWill AB, besökt flera 
verksamheter i kommunen och kostnadsfritt hjälpt dem 

registrera sig på TripAdvisor. TripAdvisor är en världsom-
spännande och omåttligt populär webbplats för resenärer. 
Det är kostnadsfritt som företagare eller förening att synas 
på TripAdvisor. Ta chansen att finnas med där så många 
resenärer letar efter information och inspiration!

Vill du ha hjälp med att registrera din verksamhet på 
TripAdvisor är du välkommen att kontakta pia@yourwill.se 
eller lars.holmberg@kramfors.se

Vill du veta mer om projektet? Kom och besök oss i vår 
monter på Höga Kusten företagsmässa i Sollefteå 5-6 april! 
Vi finns på plats tillsammans med några av projektets med-
aktörer. Hör mer om utvecklingsplaner och vad som är på 
gång inför våren och sommaren.  
www.kramfors.se/tidochrum

SYNLIGGÖR DIN VERKSAMHET INNAN SOMMAREN
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I programmet ”Design för energieffektiv vardag” kan nu 
företag söka ekonomiskt stöd för att utveckla energismarta 
produkter eller tjänster inom alla områden och branscher. 
Programmet är tvärvetenskapligt och kombinerar energi-, 
design- och beteendeområdet. Utlysningen, som riktar sig 
specifikt till företag, omfattar 10 miljoner kronor och är 

öppen för ansökningar till och med 22 maj. Design för 
energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationspro-
gram som drivs av Energimyndigheten och koordineras av 
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.  
Sök ekonomiskt stöd för att utveckla energismarta 
lösningar!

BIDRAG FÖR ENERGISMARTA SATSNINGAR

http://designforenergi.se/sok-ekonomiskt-stod-for-att-utveckla-energismarta-losningar/
http://designforenergi.se/sok-ekonomiskt-stod-for-att-utveckla-energismarta-losningar/

