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Älgsjö Såg grundades i byn Älgsjö i Nordingrå redan i slutet 
på 1800-talet men håller sedan 1993 till i Ullånger. På 
väggarna i den luftiga kontorsbyggnaden precis intill E4:an 
hänger bilder från företagets tidiga år. Då fanns ingen elek-
tricitet och flottningen pågick för fullt. Länge sen, kan tyck-
as, men inte längre sedan än att Jörgen Törnqvist, utsedd till 
Årets företagare tillsammans med sin bror Åke, minns den 
tiden från sin barndom.  
– Både farfar och pappa var ute i båtarna. Det var ett hårt 
jobb, fysiskt och riskabelt.

Skannas i 3D 
Med det i åtanke är det lätt att förundras över den tekniska 
utvecklingen som skett i branschen sedan dess. Idag skannas 
varje stock i 3D, innan de tar sig igenom sågverket och avan-
cerade datasystem optimerar hur virket ska sågas för att få ut 
precis rätt dimensioner beroende på pris och efterfrågan. 
– Vi sågar det kunderna vill ha och det ändras ju hela tiden, 
så vårt och systemens jobb är att anpassa oss efter det. Det 
går mode i vilka dimensioner som efterfrågas och vi måste 
även förhålla oss till hur skogen växer och vilken tillgång det 
finns på virke, förklarar Jörgen och konstaterar att det är en 

komplex marknad att hålla koll på. 
– Men det är det som är spännande med den här branschen. 
Det finns så många sätt att såga en stock på! 

Föddes in i branschen 
Bröderna är den fjärde generationen i släkten Törnqvist som 
driver företaget, som idag har 12 anställda. I och med att 
de föddes in i branschen så känner de till varenda kugge i 
det avancerade maskineriet som utgör sågen, något som blir 
extra tydligt när vi ses, eftersom Jörgen kommer direkt från 
ett inhopp som mekaniker. 
– Ingen dag är den andra lik och alla måste hjälpas åt för att 
få det hela att snurra. Som företagsledare tror jag att det är 
en stor fördel att veta hur allt fungerar i praktiken, även om 
vi har otroligt duktig personal som jobbar här. 
Älgsjö Såg är en renodlad såg och kunderna är svenska hyvle-
rier som förädlar brädorna för vidare leverans ut i landet och 
övriga världen. Råvaran köps in så nära som möjligt för att 
hålla transporterna korta.

Effektivt och energisnålt 
– Att vi ligger så nära E4:an är en stor fördel i och med att 

ÅRETS FÖRETAGARE – SÅGVERKARE 
I FJÄRDE GENERATIONEN

Vi sågar det kunderna vill ha, säger Jörgen Törnqvist, en av årets företagare.
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det mesta av transporterna sker med lastbil. Miljön är viktig 
för oss i skogsbranschen, så vi jobbar ständigt med transport-
minimering och att utnyttja de transporter som går till max, 
säger Jörgen. 
– När det gäller maskinerna, så kör man ju dem så länge som 
det går. Men när vi väl byter så är de nya avsevärt mycket 
effektivare och energisnålare. 
Företaget har precis färdigställt en stor investering i form av 
en kantautomat, vilket innebär en hel lina dedikerad till att 
såga sidobrädor. Maskinen ger ännu större möjligheter att 
utnyttja varje stock maximalt och ökar produktionstakten till 
cirka 40 brädor i minuten.

Först i världen 
– Den nya maskinen från amerikanska USNR är tillverkad i 
Söderhamn och vi är faktiskt först i världen att installera en 
sådan. Det tog ungefär fyra veckor att få den på plats men nu 
är vi igång. I och med att vi är först, så är vi även referensan-
läggning och flera andra aktörer i branschen har redan hört 
av sig och frågat oss hur allt fungerar inför sina beslut om att 
investera i samma maskin. 

– Leverantören var med och driftsatte det hela och utbildade 
oss men nu kör vi själva. Att vi har engagerad personal som 
hänger med i utvecklingen är en stor del i att det går bra för 
oss, säger Jörgen, som spår en spännande framtid för bran-
schen. 
– Skogsbranschen är högteknologisk. Exempelvis har vi AI 
(artificiell intelligens) runt hörnet med självlärda system som 
kan göra stor nytta. Det kommer även att öppna för helt nya 
typer av jobb när automatiseringen ökar ännu mer.  
En lång väg från flottandes dagar med andra ord, men även 
om mycket har förändrats så är grunden i verksamheten hos 
Älgsjö Såg fortfarande densamma som i starten för över 100 
år sedan - att vara en viktig del i kedjan som förädlar våra 
skogar och bidra till att skogsindustrin fortsätter att utvecklas.
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Att vi har engagerad personal som 
hänger med i utvecklingen är en 
stor del i att det går bra för oss.”

– Jörgen Törnqvist

Antal anställda: 12

Hanterar cirka 70 000 kubikmeter timmer/år

Sågar cirka 35 000 kubikmeter färdig vara

Inget spill – flis blir papper och kläder, spån blir pellets 
och städbark eldas för värme.

FAKTA: ÄLGSJÖ SÅG

Kommunens samhällsavdelning har som uppdrag att sam-
ordna och driva strategiska utvecklingsfrågor som leder till 
samhällsutveckling och en långsiktig hållbar tillväxt. 
I samhällsavdelningen ingår två enheter; Näringslivs- och 
utvecklingsenheten och Fritidsenheten. Vid årsskiftet till-
kommer en tredje enhet; kundtjänst- och kommunikations-
enheten. 
Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef, är chef 
för samhällsavdelningen med uppdrag att leda, driva och 
utveckla tillväxt- och näringslivsfrågor. 

NÄRINGSLIVS- OCH UTVECKLINGSENHETEN 
Sture Andersson, enhetschef med uppdrag att trimma 
arbetssätt och säkerställa genomförande.  
I enheten ingår fyra näringslivsutvecklare; Hjördis Rislund 

Åsander, Anders Bosenius, Marcus Grönlund och Janne 
Mellander. De arbetar med nyföretagande, inflyttarservice, 
kompetensförsörjning, ung företagsamhet, finansierings-
stöd, vindkraftsutveckling, PR, marknadsföring och kom-
munikation, etableringar och företagsutveckling.  
Andreas Gylling, utvecklingssekreterare, ingår också i en-
heten och ansvarar bland annat för Landsbygdsutveckling. 
Andreas har ett nära samarbete med näringslivsutvecklarna.

FRITIDSENHETEN 
Patrik Asplund, enhetschef. 
I enheten ingår också samordnare Lars Häggkvist, som 
arbetar med utveckling av besöksnäring, turism och evene-
mang.

VEM GÖR VAD PÅ SAMHÄLLSAVDELNINGEN?
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Jerry Engström, som driver FriluftsByn vid foten av Sku-
leberget, är minst sagt en ambassadör för Höga Kusten. Så 
mycket att han bland annat tilldelades utmärkelsen Årets 
platsmarknadsförare vid galan Placebrander Awards i Stock-
holm. 2018 lider mot sitt slut och ett nytt, spännande 2019 
står för dörren, så vi passade på att byta några ord med ho-
nom om höjdpunkter under året som gått och hur planerna 
ser ut här framöver.

Först av allt, gratulerar till utmärkelsen! Hur känns det 
nu när det har sjunkit in lite? 
– När ledande experter anser att man är bäst i Sverige på det 
man sysslar med, så är det självklart att man blir lite stolt. 
Att titeln hamnade här hos oss är ett bra bevis på att Höga 
Kusten som besöksmål verkligen har gått framåt med storm-
steg de senaste åren. Jag pratade precis med ett tyskt magasin 
som ville höra sig för om hur den kommande säsongen ser ut 
och det var bara ett av många utländska samtal av den typen.  
Nyfikenheten på vad vi håller på med här uppe ökar både 
nationellt och internationellt och med de senaste årens arbete 
med att utveckla oss som destination så är vi redo för det nu. 
Samarbetet som har byggts upp mellan alla fyra kommuner 
börjar ge utväxling och känslan i hela Höga Kusten-området 
är att alla inom besöksnäringen är på tårna. 
Vi har pratat länge om att Höga Kusten är på rätt väg, men 
nu vill jag påstå att vi är där. Vi är en av Sveriges intressan-
taste destinationer just nu och då börjar en ny resa. 
Nu gäller det att vässa våra produkter så att de lever upp till 
besökarnas förväntningar - se över öppettider, transporter, 
hemsidor och så vidare så att allt hänger ihop.

Om du summerar året, vilka tycker du har varit höjd-
punkterna? 
– För det första så tycker jag att de samarbeten som har 

skapats är en viktig 
höjdpunkt. När vi 
sammanför olika delar av 
Höga Kusten så skapar vi nya, intressanta produkter.  
Hösten har också varit en höjdpunkt. I år har vi satsat på 
att göra hösten i Höga Kusten till en egen besöksanledning, 
alltså inte att förlänga sommaren utan att locka besökare att 
uppleva färgerna, atmosfären och naturen under höstmåna-
derna här.  
En tredje höjdpunkt är alla intressanta evenemang som 
har arrangerats, allt från konserter på Skule Naturscen och 
whiskyfestivalen till Lastbilsträffen i Ramsele och Urkult. 
Arrangörerna har hittat sina nischer och det gör det lätt-
are att samarbeta. Evenemang som lockar hit besökare är 
otroligt viktiga, det gör att många kommer hit första gången 
men väljer att återvända för att se mer av Höga Kusten. Bara 
vårt löplopp Höga Kusten Trail genererar cirka 6 000 gäst-
nätter mellan Örnsköldsvik och Härnösand under lågsäsong 
och många återvänder sommaren efter med familj, vänner 
eller företaget. 

Hur ser planerna ut för 2019? 
– En viktig puck är att fördjupa samarbetet mellan kom-
munerna och näringen ännu mer, exempelvis när det gäller 
transporter, parkeringar och annat som har med logistik att 
göra. Vi måste se till att det är smidigt för de som kommer 
hit att ta sig ut i naturen som de sett på bild. Det är något vi 
behöver jobba mer med under året som kommer. Exempel-
vis behövs en ny stig från busstationen vid Naturum upp till 
Skuleskogens Nationalpark Entré Väst. Just nu är det hopp-
löst att besöka Höga Kusten utan bil, det måste vi ändra på.  
Möten och konferenser är också ett område där det finns 
stor potential. Vi kommer att bygga ut köket och konfe-

ÅRETS PLATSMARKNADSFÖRARE 
SUMMERAR ÅRET
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I den regionala finalen av Årets entreprenör som organiseras av Ernst & Young 
i Sundsvall vann Stringo AB priset för ”bästa internationella tillväxt”. Motive-
ringen lyder: ”Med passion och vilja att göra något riktigt bra har vinnaren av 
priset Årets internationella tillväxt skapat en svensk exportsuccé. Med ett tydligt 
ledarskap och brinnande engagemang har vinnaren utvecklat företaget till att 
erbjuda världsledande produkter med ett otroligt starkt varumärke - de har till 
och med satt ett begrepp i branschen. Kompetensen prioriteras högt, målet går 
före stämpelklockan”. 
– Det känns så kul! De senaste åren har varit makalöst roliga, men det har också 
inneburit väldigt mycket jobb och sena kvällar. Känns som ett fint kvitto till 
hela teamet för det arbete vi lagt ner. Det visar att vi är på väg åt rätt håll, säger 
en stolt VD, Nina Thelin.

GRATTIS NINA & CO PÅ STRINGO AB!

Vid Företagsgalan på Bollsta Folkets Hus den 16 november delades ett antal utmärkelser ut.

UTMÄRKTA FÖRETAGARE PRISADE

Vinnare i respektive kategori: 
Årets Start-up: Kustens Gårdsbryggeri 
Årets Butik: Kramfors Trädgård 

Årets Företagare: Älgsjö Såg 
Årets Småföretagare: Bollsta Folkets Hus 
Årets Jämställdhetspris: SCA Wood 

Årets UF-företag: TRNDZ 
Årets Futura: Annikka Arvidsson

Nina Thelin

rensmöjligheterna på FriluftsByn, eftersom vi får massor av 
förfrågningar. Att Höga Kusten är en kreativ plats är något 
som har börjat sprida sig och efterfrågan på kombinationen 
av upplevelser och konferens finns verkligen där ute. 
Vi kommer även att jobba ännu mer med hösten som 
säsong, exempelvis kring höstlovet. Vi vrider upp ambitio-
nerna kring eldveckan och arrangerar bland annat en Eldfest 
här vid Skuleberget.

Hur kan man bli en del av denna positiva utveckling? 
– Börja med att komma på något av alla de möten kring 
destinationsutveckling som arrangeras inom Höga Kus-
ten. Både för mötena i sig men även allt informellt mingel 
däremellan. Där brukar det födas massor av bra idéer och 
samarbeten!
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Under åren 2015–2018 har kommunen drivit projektet 
”Framtidsbygget – en hel kommun”. Genom nya arbetssätt 
har fokus varit att öka kommunens attraktionskraft. Sam-
verkan och inflytande, stolthet och värdskap samt långsiktig 
planering är viktiga pusselbitar. 
Projektet har fått stor nationell uppmärksamhet. Flera andra 
kommuner och organisationer hittar inspiration i Kramfors 
kommuns arbetssätt.  
– Jag är också stolt över det stora engagemang som medborg-
arna visat. Det har i hög grad bidragit till Framtidsbyggets 
goda resultat, säger projektledare Andreas Gylling.  

NÅGRA OMRÅDEN SOM INGÅTT I PROJEKTET:

Företagsklimatet 
I projektet ingår att stärka företagsklimatet, fokus ligger på 
kommunens service till företagen. Intervjuer med företag och 
tjänstepersoner, rapport och presentation, workshop och plan 
för fortsatt arbete är utförda.

Ambassadörsnätverk 
Antalet ambassadörer har ökat kontinuerligt under projektet 
och strukturer har tagits fram för ett långsiktigt hållbart am-
bassadörsnätverk. I skrivande stund är vi 213 ambassadörer, 
till exempel Magdalena Forsberg och Sandra Näslund.

Plan för framtidens service 
Samverkan, inflytande och tillsammans har varit ledord i 
arbetet med att ta fram en serviceplan för framtiden. Hundra-
tals deltagare har engagerat sig via speciellt inbjudna stormö-
ten. Vi har också träffat ungdomar, människor med någon 
form av funktionsvariation och nysvenskar. En webbenkät 
har dessutom genomförts. En remissversion av serviceplanen 
håller nu på att färdigställas. Efter avslutad remiss ska planen 
tas av kommunfullmäktige.

FRAMTIDSBYGGET – EN HEL KOMMUN » DETTA HAR VI GJORT!

Sandra Näslund, ambassadör för Kramfors. Foto: Sophie Odelberg.



FÖRETAGSBESÖK MED POLITIKER, KOMMUNLEDNING 
OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN
Under året har kommunledning, politiker och arbetsförmed-
ling gemensamt genomfört ett antal företagsbesök runt om i 
kommunen. Det har varit mycket givande och har uppskat-
tats av samtliga parter.
– Vi är verkligen intresserade av vad som görs vid företagen 
och företagsbesöken har gett oss en viss inblick. Vi har också 
fått ta del av vilka utmaningar företagen står inför, säger  
Susanne Königson, tillväxtchef. Vi behöver skapa och upp-
rätthålla goda relationer med näringslivet och detta är ett sätt 
att knyta kontakter med företagarna. 
– Det är också ett sätt för oss att få en ökad förståelse och 
kunskap om företagen och deras betydelse för kommunen 
samt att synliggöra företagandet och de företagsamma i vår 
kommun, säger Peter Carlstedt, kommundirektör.
– Företagsbesöken ger oss en viktig del i företagarnas vardag 
och utmaningar.  Att besöka dem på plats ger en större inblick 
i till exempel vilka som arbetar där och hur lokalerna fungerar, 
säger oppositionsrådet Ida Stafrin (c). Jag uppskattar särskilt de 
spontana samtal som ofta uppstår om samhället i stort. Deras 

syn från ett arbetsgivarperspektiv är ofta både konkret och 
strukturellt. Det ger mig fortsatt inspiration i mitt uppdrag. 
Vill du att vi besöker ditt företag 2019? Kontakta näringslivsut-
vecklare Hjördis Åsander som håller i planeringen för besöken.
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Kramfors har länets näst bästa företagsklimat. Kramfors är en 
företagstät kommun och vi har många välskötta och genuina 
företag som blomstrar. Utöver det har vi enskilda entreprenö-
rer som fått mycket hedrande utmärkelser under året. 
Med ett bra företagsklimat i kommunen kan fler företag 
startas och de som redan finns kan växa och anställa. Kom-
munen blir mer attraktiv för ytterligare företagsetableringar 
och inflyttning. Därmed ökar också  möjligheterna att fördela 
gemensamma resurser till de delar av välfärden där de behövs. 
Vi vill och behöver därför jobba tillsammans med er för att 
fram till 2021 klättra 100 placeringar i företagsrankingen! 
Året har varit händelserikt såväl inom kommunen som inom 
näringslivet. Flera av företagen investerar och expanderar 
och ytterligare satsningar är i antågande. Ni entreprenörer är 
viktiga för kommunen och vi försöker uttrycka vår upp-
skattning så gott vi förmår. 
Våra ungdomar och arbetskraftsinvandringen kommer att 
vara avgörande för att tillgodose morgondagens kompetens-
behov. Vi är därför mycket tacksamma för det sätt ni tagit 
emot och ställt upp på praktikplatser m.m. 
De kommande vindkraftssatsningarna som nu sker i kom-
munen skapar goda förutsättningar till företagsutveckling 
och nyanställningar. 
Totalt skapas cirka 530 regionala årsanställningar under 

byggtiden som beräknas pågå under drygt fyra år – så nu 
är det dags att förbereda och mobilisera er så att ni är med 
på tåget direkt ifrån start!  Ni kan redan nu anmäla er till 
leverantörsdatabasen på www.vindkraftscentrum.se

Jag vill önska er en God Jul och ett Gott Nytt År 2019!

Susanne Königson 
Tillväxt- och näringslivschef

BOKSLUT 2018 – DET GÅR BRA FÖR KRAMFORS!

Företagsbesök hos Mats Östman på Hemsek i Mjällom.


