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Skidstahus i Ullånger står inför en trolig leveransökning i 
samband försäkringsärenden. För ett par månader skrev före-
taget ett avtal med Folksam som gör dem till ensam leveran-
tör av ersättningsfritidshus i samband med brandskador. 
Skidstahus har funnits sedan 1953 och är Sveriges 10:e störs-
ta hustillverkare. All produktion av både villor och fritidshus 
sker i fabriken som ligger precis vid E4:an i Ullånger, närma-
re bestämt i byn Äskja. 

Samarbete med Folksam 
– Utöver huvudkontoret och fabriken så har vi ett 20-tal 
försäljare runt om i Sverige. Under ett år levererar vi ungefär 
100 villor och 100 fritidshus till nybyggare runt om i hela 
landet, berättar försäljningschef Andreas Ek och fortsätter: 
– Vi har haft ett samarbete med Folksam, där vi är en av tre 
avtalspartners när det gäller leverans av hus i samband med 
att villor blir totalförstörda i bränder. I de fallen levererar vi 
framför allt till de norra delarna av landet, i och med att vår 
placering här längs Norrlandskusten är så bra. 

Ensam leverantör 
Tack vare ett bra samarbete kom även fritidshusen in i bilden 
i höstas och sedan i december är Skidstahus ensam leverantör 

av fritidshus till Folksams försäkringsärenden. 
– Det bygger helt enkelt på att vi har gjort ett bra arbete 
under åren och då kom den här möjligheten på tal. Folksam 
värdesätter även miljöarbete och jobbar för att minska sina 
transporter och ur den synvinkeln passar vi också bra ihop. 

Fördubblade leveranser 
Med det nya avtalet räknar Skidstahus med att kunna öka 
leveranserna av hus i samband med försäkringsärenden från 
cirka 10 per år till mellan 20 och 25. 
– Det finns ju onekligen många fritidshus runt om i landet 
och även om det förstås är tragiskt med bränder, så inträffar 
de ju tyvärr ibland. Då är vi glada att kunna leverera nya hus 
att spendera sin fritid i, säger Andreas som ser fram emot att 
fortsätta utveckla samarbetet med Folksam.

SKIDSTAHUS SKRIVER EXKLUSIVT KONTRAKT
Folksam valde Skidstahus som ensam leverantör av ersättningsfritidshus vid brandskador. Till höger försäljningschef Andreas Ek.
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Grundat: 1953 
Omsättning: Cirka 230 Mkr/år 
Antal anställda: 60 
Levererar: Ca. 100 villor och 100 fritidshus/år

FAKTA: SKIDSTAHUS
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JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSAN 2019
Välkommen att medverka som utställare 
på jobb- och utbildningsmässan 2019. 
Tid: 13 mars kl. 08.00-12.00
Plats: Ådalsskolan Datum: 13 mars
Program:
08.00 Frukost och föreläsning
08.30 Förberedelser av mässbord
09.00 Mässan öppnar
12.00 Lunch

Vi bjuder på frukost och lunch! 
Anmäl er verksamhet redan idag på  
https://e-tjanster.kramfors.se/jobbmassan 
Sista anmälningsdag är 22 februari 

Arrangörer: Ådalsskolan, Arbetsförmed-
lingen, Näringslivsenheten och Delega-
tionen för unga och nyanlända till arbete 
(DUA)

Framtidens energi  
08:00-08:30  
Hans Pahlin och Erik Löfgren, projektet ”Vindkraft –  
generator för hållbar utveckling”. 
Sverige ska ställa om elproduktionen till 100 % förnybart till 
år 2040 och vår region ligger i framkant för att bidra till att 
uppnå det målet.  
Flera vindkraftparker kommer att byggas i närtid i vår region 
och här har DU som företagare stora chanser att vara med 
och göra affärer. 

Investeringsbeslut nära, upphandling inom 
ett års tid  
08:30-09:00  
Jesper Berg, Kabeko Kraft.  
Nulägesbeskrivning av företagets vindkraftsprojekt. Sakta 
men säkert börjar Kabeko närma sig upphandling. Totalt 
handlar det om drygt 100 vindkraftverk som fördelas inom 
sex områden i Kramfors och Sollefteå kommuner. Investe-
ringen kommer att uppgå till omkring 5 miljarder kronor. 

Lokala och regionala entreprenörer och arbetskraft kommer 
att behövas. 

Tid: 1 februari kl. 07.30 - 09.05 (Frukost serveras från 07.30) 
Plats: Hotell Kramm, Kramfors  
Kostnad: Frukosten kostar 80 kronor och betalas på plats.

Bindande anmälan: senast 31/1.  
Tel: 0612-80 000 / e-post: komin@kramfors.se  
Kramfors kommun/Näringslivsenheten 

TEMA VINDKRAFT PÅ FRUKOSTMÖTE

Stöd för projektskrivning och 
utvärdering 
Sista anbudsdag: 2019-02-04

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.

AKTUELL 
UPPHANDLING

Över 6,3 miljoner svenskar använder varje månad Facebook. 
Det skapar unika möjligheter för dig som entreprenör att 
växa och utveckla ditt företag i nära dialog med dina kunder. 
Tillsammans med Facebook bjuder Handelskammaren 
Mittsverige in dig till ett kostnadsfritt evenemang där du får 
nya insikter, värdefulla nätverk och tips från Facebooks egna 
experter om hur du maximerar din närvaro i sociala medier.

Tid: 19/2, kl. 11.00-13.30 
Plats: Grönborg, Storgatan 73, Sundsvall 
Lättare förtäring serveras vid 11.00 och vid 11.30 drar  
programmet igång. 
Anmälan: https://fbtoursundsvall.splashthat.com

UTVECKLA DITT FÖRETAG MED FACEBOOK!

Jobb- och utbildningsmässan
2019

 

Plats: Ådalsskolan 
Datum: 13 mars  
Tid: 08.00-12.00 

Vi bjuder på frukost och lunch! 
 

Välkommen att medverka som utställare på jobb- och  
utbildningsmässan 2019. Anmäl er verksamhet redan idag här: 

https://e-tjanster.kramfors.se/jobbmassan 
 

08.00 Frukost och föreläsning 

08.30 Förberedelser av mässbord 

09.00 Mässan öppnar 

12.00 Lunch 

 

Sista anmälningsdag är 22 februari 
Arrangörer: Ådalsskolan, Arbetsförmedlingen, Näringslivsenheten och  

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) 

Erik Löfgren, Hans Pahlin och Jesper Berg.



Sedan mitten på december förra året är det inte bara barn 
som kan gå på dagis i Kramfors. Då öppnade nämligen Vilda 
Hildas HundVilla, ett hunddagis och hundpensionat som 
drivs av Erika Mårtensson. 
Erika hade jobbat i många olika branscher, från hotell och 
restaurang till myndighetsarbete på både MSB och Arbets-
förmedlingen, innan hon gjorde verklighet av en dröm hon 
haft i bakhuvudet länge.

Erfarenhet och utbildning 
– Jag har haft hund sedan jag var liten och har även hållit på 
mycket med hästar, så jag har alltid velat jobba med djur på 
något sätt. Innan vi flyttade hit till Kramfors, så bodde vi i Här-
nösand och där fanns det flera hunddagis. Det väckte tanken på 
att jag också skulle kunna starta ett sånt, berättar Erika. 
– Jag är väldigt analytisk och hade mycket väl kunnat ana-
lysera sönder det hela och aldrig kommit till skott, men flera 
bekanta peppade mig att våga ta steget. 
Erika läste en utbildning till föreståndare för hundpensionat 
och hunddagis och passade på att läsa till hundinstruktör på 
samma gång, något hon planerar att certifiera sig som i mars. 
Med utbildningarna på plats, tillsammans med hennes långa 
erfarenhet av hundar, var det dags att börja se sig om efter en 
lämplig plats att starta verksamheten på.

Behov i Kramfors 
– Mina efterforskningar visade att det finns ungefär lika 
många hundar i Härnösand som i Kramfors, men jämfört 
med min dåvarande hemstad, där det fanns tre hunddagis, 
så fanns det inga här i Kramfors. Därför bestämde jag mig 
för att starta upp här och vi började söka ett lämpligt hus, 
förklarar Erika, som hittade ett lämpligt objekt på Industri-

vägen 5 och flyttade dit tillsammans med sambon Torbjörn. 
– Vi ville ha ett hus där vi både kunde bo och driva verk-
samheten för att skapa en så hemlik miljö som möjligt för 
hundarna. Nu bor vi på övervåningen tillsammans med våra 
två egna hundar, amtaffarna Vilda och X, och så har vi dagis 
och pensionat på nedervåningen.

Oglamoröst arbete 
Förra hösten ägnades åt intensivt byggande och anpassande 
av det stora huset för att få allt på plats. För att köra igång 
krävdes även bygglov och tillstånd från både kommunen 
och länsstyrelsen, så det var minst sagt mycket jobb innan 
premiären. Och så har det fortsatt sedan dess. 
– Jo, det fanns de som trodde att det här skulle vara ett 
glassigt jobb, att bara vara hemma och gosa med en massa 
hundar hela dagarna, men det är verkligen oglamoröst. Jag 
har sju heltidshundar här nu och de första kommer redan 
vid 06.30. Dagarna är fyllda med rutiner, alla hundar får gå 
ut minst två gånger var, oftast en och en, berättar Erika och 
fortsätter:

Lyckliga och trygga 
– Jag går mellan en och en och en halv mil om dagen och sen 
ska ju alla ha mat och få komma ut och leka lite i omgångar. 
Jag vill att det ska vara så hemlikt som möjligt. Hundarna ska 
känna sig lugna och lyckliga och ägarna ska känna sig trygga. 
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HUNDARNA FLOCKAS HOS VILDA HILDA

Hundarna ska känna sig lugna och lyckliga 
och ägarna ska känna sig trygga.”

– Erika Mårtensson
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Konsten att bygga tillväxt på ett resurseffektivt sätt! Hur kan 
du skapa fokusering och genomförandekraft? Om effektiva 
arbetssätt och ledarskap i företagsutveckling.  
Oavsett om du vill stabilisera i nuläge eller driva en tillväxtre-
sa kommer det att behövas arbetssätt som driver direkt mot 
målet och skapar rätt genomförandekraft. Under denna träff 
får du ta del av bärande arbetssätt i faser och steg som ingår i 
arbetet. Kryddat med avgörande framgångsfaktorer i ett led-
arskap som skapar samsyn och motivation internt i företaget. 

Syftet är att du ska kunna få med dig nya vinklingar och 
kunskaper på företagsutveckling för ditt dagliga arbete.  
Dagens gäst Jonas Ulander driver Mera Affärer – Tillväxt-
studion, och arbetar nationellt med att hjälpa företag med 
deras tillväxtarbete. Med stort fokus på hur ett metodiskt 
perspektiv för företagsutveckling ger effektiva och hållbara 
resultat, samtidigt som det ökar arbetsgivarens attraktivitet.

RESURSEFFEKTIVITET TILL FRUKOST

Därför är jag även utbildad i första hjälpen för hundar. 
Att det fanns ett uppdämt behov av hennes tjänster, märkte 
Erika redan innan hon öppnade. Nyheter sprids snabbt inom 
hundvärlden och hon hade flera intresseanmälningar, redan 
innan verksamheten ens hade startat. 

Plats att växa 
– Jag har ju hund själv så jag träffar många i hundkretsarna, 
men att det var så eftertraktat hade jag faktiskt inte räknat 
med. Både dagis och pensionat har gått bra redan från starten 
och då har jag ändå inte hunnit marknadsföra mig särskilt 
mycket än. Jag har tillstånd för 15 hundar men plats för 9 
som det ser ut nu. Det räcker gott och väl, men det är ju bra 
att kunna utöka i framtiden om det skulle behövas.

Steget till att bli egenföretagare var som sagt inte självklart 
för Erika, men så här i efterhand ångrar hon inte sitt beslut, 
snarare tvärt om. 
– Jag är ingen entreprenör egentligen, men med stöd av de jag 
har runtomkring mig och tack vare att kommunens närings-
livsavdelning var på tårna, när jag hade frågor och fundering-
ar, så vågade jag se på det hela med entreprenörsögon ändå. 
Jag är så glad att jag satsade. Det är det bästa jag har gjort för 
mig själv!

Tid: Tisdag 26 februari kl. 07.30-09.00 
Plats: Hotell Kramm, Kramfors 
Anmälan: anna-karin.nordin@almi.se senast fredag 19:e februari  
Vi bjuder på frukost. Ange eventuella allergier. 
Om du anmäler dig men måste lämna återbud, meddela så att vi kan avboka frukosten! 

Det är ditt beteende som avgör om du är effektiv eller inte i 
samarbete med andra. Det är därför viktigt att veta hur andra 
upplever dig, men det är inte alltid du får reda på det. Vill 
du aktivt använda ditt beteendes styrkor och undvika dess 
svagheter, krävs att du blir medveten om hur andra ser på dig 
och ditt beteende i olika situationer.

Tid: 7 februari kl 08.30-16.00 
Plats: Reveljen, byggnad 4 (Nipanområdet Sollefteå) 
Kostnad: 3.750 kr/deltagare (fika, lunch och bok ingår) 
exklusive moms.

Anmälan och mer information hittar du här.

DITT BETEENDE - FRAMGÅNGSFAKTOR ELLER FÄLLA?

Jonas Ulander

https://www.solleftea.se/utbildningbarnomsorg/skolwebbar/reveljen/vaxakurser.4.2992d7b1389a3cfec4128.html
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Under vintern har en utbildning för befintliga och blivande 
guider i Ådalen pågått på olika platser längs Ångermanäl-
ven. Utbildningen har behandlat Bollstabruks kulturmiljöer 
och industriarv, häxprocesserna, sågverksepoken och tim-
merskiljet samt Ådalen -31, Sandö, Svanö, Högakustenbron 
och Nyadal. 
Utbildningen har varit så gott som fullbokad vid varje 
tillfälle. Initierade föreläsare har berättat för deltagarna 
om de olika platserna och händelserna. Deltagarna har fått 
möjlighet att uppleva landskapet, ställa frågor och utbyta 
erfarenheter. 

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som guide? 
Välkommen att delta på utbildningens sista träff om att vara 
guide, att paketera en resa, starta eget och marknadsföring.

Tid: 2 februari 
Anmälan: Kontakta Sarita Sandström på Höga Kusten  
Guideklubb: 070-715 46 59 eller sarita@svalansresor.se

Guideutbildningen är kostnadsfri, men deltagarna betalar 
lunch själva. Lokal och föredragshållare meddelas efter 
anmälan! Utbildningen är ett samarbete mellan projektet 
”Besöksnäring i Höga kusten - en resa i tid och rum” och 
Höga Kusten Guideklubb.

GUIDEUTBILDNING OM ÅDALENS INDUSTRI- OCH KULTURARV
Deltagare i guideutbildningen på besök i Sandslåns Drivhus: Pernilla Söderlind, Bo R Holmberg, Sarita Sandström, Karin Skoglund och Peter Söderlind.


