VILL DU LEVERERA

VAROR OCH TJÄNSTER
TILL VINDKRAFTPROJEKT?
Under 2022–2025 planeras byggandet av cirka
80 vindkraftverk i Kramfors kommun och
Sollefteå kommun. Projekten kallas gemensamt för High Coast.
Kabeko Kraft har arbetat med projektutvecklingen i över tio års
tid och ett gemensamt investeringsbeslut för de fyra projekten
förväntas fattas kring årsskiftet. Upphandlingen kommer att
genomföras under hösten 2021 och även pågå löpande, i mindre
skala, under byggtiden.
Det handlar om stora projekt som kommer att kräva mycket
arbetskraft men också omfattande inköp av varor och tjänster
från lokala företag.

Vill ditt företag vara ett av dem?

Då ska du registrera dina kontaktuppgifter och det du kan
erbjuda, i den digitala affärsplattform som kommer att
användas både under upphandlingen och hela byggperioden.
I affärsplattformen ﬁnns bland annat meddelandefunktioner
som innebär att när ett inköp behöver göras skickas ett SMS
till dem som registrerat att de kan leverera efterfrågad vara
eller tjänst.
Kramfors kommun och Sollefteå kommun samarbetar med
Vindkraftcentrum i lanseringen av affärsplattformen.
I den här broschyren berättar vi hur du gör för att visa upp ditt
företags varor och tjänster samt hur du kan få hjälp om du har
frågor eller funderingar.

Så här registrerar du

ditt företag i affärsplattformen
Det här är en steg–för–steg–beskrivning av hur du registrerar ditt företag och vad
det har att erbjuda, på den digitala affärsplattformen. Ju utförligare information,
desto bättre. Det och goda beskrivningar med bilder ökar attraktionen. Räkna
med att det tar mellan 5 och 15 minuter. Plattformen fungerar för alla webbläsare men är optimerad för Google Chrome.
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Gå in på vindkraft.umigo.se. Klicka på Skapa
konto och fyll i kontouppgifter och klicka på
Registrera konto. Ett mail med verifieringslänk
skickas till den angivna e-postadressen. Klicka
på länken i mailet för att bekräfta din e-postadress. Du kan därefter logga in på vindkraft.
umigo.se. OBS! Om du inte hittar mailet, kolla
då i din skräppost.
Verifiering av företagsuppgifter
Efter du bekräftat din e-postadress kommer en
administratör att verifiera dina företagsuppgifter och ge dig tillgång till plattformen. Detta
kan ta upp till en arbetsdag.
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Aktivera SMS-notiser
Klicka på kugghjulet i över högra hörnet och
klicka sedan på Verifiera profil.
Ange det mobilnummer du vill verifiera och
klicka sedan på Verifiera via SMS.
Fyll i den femsiffriga koden som skickas via
SMS. Klicka Verifiera.
Du kommer nu att få ett SMS om nya meddelanden på plattformen.

SKAPA FÖRETAGSKONTO

FÄRDIGSTÄLL PROFIL

Klicka på avataren i övre högra hörnet, välj Profil.
Klicka på pennan och sedan på Kontaktuppgifter för att ändra profiltext, kontaktuppgifter,
aviseringsinställningar och synlighet av din
e-postadress. Här kan du även lägga till profilbild, hemsida, adress samt byta lösenord.
Beskriv verksamheten
Beskriv de varor, tjänster, kompetenser och liknande som ert företag erbjuder under Profiltext.
Lägg till företagslogotyp
Klicka på profilbilden för att välja en egen bild.
Företagets logotyp rekommenderas. Klicka på
Spara.
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ANSLUT TILL PARKER

Välj att ansluta till Sollefteå Kramfors på affärsplattformens startsida.
Från Översikten på din valda park klickar du
på de kompetensgrupper där du vill synas som
leverantör.
Klicka på Gå med i grupp. Du kommer automatiskt att få meddelanden om nya jobbförfrågningar från grupper du går med i, klicka på
bjällran för att slå av detta.
Om du även vill visa dina kompetenser nationellt så följer du stegen ovan, men väljer
Nationella Nätverket från affärsplattformens
startsida.
När du gått med i grupper kan du skapa förfrågningar och erbjudanden för verksamheten
ni representerar. Du kan även besvara andra
verksamheters förfrågningar och erbjudanden.
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SKAPA ERBJUDANDEN

Välj parken du vill visa ditt erbjudande på.
Klicka på din profilbild uppe till höger och
välj sedan Profil i menyn.
Klicka på Nytt erbjudande på profilsidan.
Fyll i namnet på erbjudandet och ge en kort
beskrivning. Fyll i övrig information som är
relevant. Klicka på Nästa
Välj en bild till erbjudandet. Klicka på Nästa
Välj vilka kompetensgrupper du vill publicera
till.
Om du klickar på Publicera eller Kryssar
rutan utan att välja några grupper sparas
erbjudandet som ett utkast på din profil.

HELA GUIDEN FINNS OCKSÅ HÄR:
vindkraft.umigo.se/sida/help.html

FÖRETAG FRÅN ÖVER
100 OLIKA BRANSCHER
ÄR INTRESSANTA!
Företag från över 100 olika branscher är aktuella vid en
vindkraftetablering. Du kanske tror att just ditt företag
inte har något att erbjuda, men det krävs en stor palett
av varor och tjänster för att en vindkraftsanläggning ska
kunna byggas. Många av dessa är svåra att föreställa sig.
HÄR GES NÅGRA EXEMPEL:
Anläggningsentreprenad, bemanning och
rekrytering, betong, byggentreprenad, drift och
underhåll, el- larm– och fiber, elnät, finansiering,
fordon och däck, gräv– och schaktarbeten, IT och
telekom, kost och logi, lokalvård, maskiner och
reparation, metallföretag, projekteringstjänster,
reklam– PR– och media, servicetjänster, skogsmaskinstjänster, sprängning, taxi, tillverkande industri,
transporter, utbildning och certifiering, vägunderhåll.

Planerade
vindkraftparker

OMFATTNING

Kartan visar lokaliseringen av de
fyra projekten. Samtliga projekt
har miljötillstånd med laga kraft.
Projekten går under samlingsnamnet High Coast.

Årsanställningar byggnation:
Bemanning under drift:

Antal vindkraftverk:
Installerad effekt:
Förväntad produktion:

REGIONALA SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER

Gästnätter (inrest arbetskraft):

TIDSPLAN

Upphandlingar:
Byggnation vindkraft:
Igångsättning:

c:a 80
c:a 500 MW
c:a 1,5 TWh
c:a 300
c:a 20 servicetekniker,
5 tjänstemän
c:a 80 000
2021 kvartal 3–4
2022-2025
2024–2025

KRAMFORS KOMMUN
872 80 KRAMFORS

VI HJÄLPER DIG OM DU HAR

frågor eller funderingar !
KRAMFORS KOMMUN
Marcus Grönlund
070-686 77 68
marcus.gronlund@kramfors.se
Janne Mellander
070–354 01 06
janne.mellander@kramfors.se

SOLLEFTEÅ KOMMUN
Erik Löfgren
070-206 58 90
erik.lofgren@solleftea.se

Lena Strandqvist
070-22 33 711
lena@letsdesign.se

VINDKRAFTCENTRUM
Christer Andersson
076-810 49 20
christer.andersson@vindkraftcentrum.se

