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Fredric Wedin är en av de duktiga entreprenörer som alltmer 
bidrar till den positiva utvecklingen i Höga Kusten. Inköpet 
av Skule Naturscen var det första stora steget i hans trippel 
för besöksnäringen och de boende i området. Satsningen 
blev snabbt minst lika mycket verkstad som snack och 
anläggningen vid Skulebergets fot utvecklades till ett ännu 
mer inbjudande nöjescentrum. Stora artister har sedan avlöst 
varandra under somrarna och folk har strömmat till.  
- Vi hade tre större evenemang här i somras, säger Fredric, och  
i sommar räknar jag med att utöka med åtminstone ett till.  
Bland dragarna nästa sommar finns GES, Glenmark, Eriks-
son, Strömstedt, som uppträder den 11 augusti. Den senaste 
nyheten är en konsert med Lars Winnerbäck den 28 juli.

Samordningsvinster 
Ett naturligt andra steg blev satsningen på boende och akti-
viteter i Skuleberget Havscamping. Där berget möter havet 
ligger den nybyggda campingen, som i fjol redovisade 1.200 
övernattningar. Och det är enligt Fredric bara början. 
- Nästa år räknar jag med minst en fördubbling, säger han.  
Ett populärt inslag på campingen är kvällsturerna med båt 
till Ulvön. I sommar blir det två sådana turer i veckan. 
I ett tredje steg har Fredrik och hans bolag nu köpt hyres-
fastigheterna, som tidigare ägdes av DBTK.  
- Det ger flera samordningsvinster med t.ex. vaktmästar-
tjänster och det hjälper också till att sprida verksamheten 
över hela året.

Docksta är navet 
- Jag ser Docksta och området kring Skuleberget som det 

naturliga navet i Höga Kusten, säger Fredric. Berget, havet 
och nationalparken kommer alltid att finnas här, oavsett hur 
mycket man försöker bredda begreppet Höga Kusten. 
- Det är extremt roligt att satsa här, säger han. Folk är så 
fantastiskt positiva och hjälpsamma. Och jag tror att vi har 
hittat en samarbetsmodell som verkligen funkar. Där fram-
gångar för den ene snabbt spiller över även på dom andra. 
- Vi är några ”virrhjärnor” som tror jättemycket på det här 
och som är beredda att satsa rejält, var för sig och i samarbete. 
Det handlar inte minst om Friluftsbyn, Via Ferrata och oss.

Konstiga signaler 
Fredric Wedin poängterar vikten av att alla drar åt samma 
håll, alltså även kommuner och andra myndigheter. 
- Det gör mig upprörd, när jag t.ex. hör myndighetspersoner 
säga att utvecklingen måste bromsas och att vi på nåt sätt 
nästan skulle tära på området. Vill man att besöksnäringen 
ska få utvecklas och fortsätta växa, så måste man också ställa 
för det.  
- Det gäller t.ex. att bygga parkeringar, toaletter och annat 
som kan leva upp till behovet i stället för att plötsligt upp-
täcka att det inte räcker till och gnälla över att det kommer 
för mycket folk. 
- Sånt ger konstiga signaler, både till oss entreprenörer och 
till marknaden.
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FREDRICS TRIPPEL LYFTER DOCKSTA - OCH HÖGA KUSTEN

”Docksta är navet i Höga Kusten”

FREDRIC WEDIN
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Fjällrävens f.d. marknadschef Jerry Engström lever sin dröm 
i Höga Kusten. Och han delar sin passion med allt fler. 
Friluftsbyn, som han driver vid Skulebergets sydsluttning, 
har blivit ett verkligt eldorado för friluftsmänniskor från 
hela världen och en utgångspunkt för äventyr och aktivite-
ter i området. Satsningen är under ständig utveckling och 
Jerry har svårt att formulera något egentligt slutmål. Men 
kortfattat kan man säga att Friluftsbyn är en bred satsning 
där man erbjuder upplevelser till allt från erfarna äventyrare 
till barnfamiljer och nyfikna nybörjare. Här arrangeras även 
några av Europas största friluftsäventyr och kreativa festivaler 
som är öppna för alla.   
- Om vi själva får bestämma, så kommer vi aldrig att bli 
klara, säger han.

Samarbetet viktigt 
- Det är tillsammans som vi kan utveckla bygden på ett 
ansvarsfullt sätt, som gynnar både de som bor och arbetar här 
och de som besöker området, säger Jerry. För oss är satsningen 
möjlig tack vare samarbete och hjälp från några av Sveriges 
ledande friluftsföretag och friluftsentusiaster, men också från 
markägare och andra företag och entreprenörer i närområdet. 
- Stödet man får lokalt är viktig, då det ger massor med 
energi.   

Hösten egen säsong 
Enligt Jerry är hösten i Höga Kusten en fantastisk säsong, 
som skulle kunna avlasta sommaren och även ge ungdomar 
möjligheten att bo kar.  
- Just nu kan många erbjuda jobb under sommar- och vinter-
säsongen. Men om vi hittar ett sätt att locka besökare även 
under hösten, kan fler få mer stabila jobb, fortsätter Jerry, 
som menar att det då krävs att företagare och myndigheter 

samverkar i än större utsträckning. 
- Det handlar t.ex. om att tillsammans identifiera möjligheter 
och flaskhalsar inom bland annat infrastruktur och parkeringar.

Resande i passion 
Vid sidan av engagemanget i sitt friluftsprojekt så är Jerry 
också en flitig föreläsare. Han reser land och rike runt och 
berättar om sin passion och om hur man förverkligar sina 
drömmar.

Själv så föregår han med gott exempel. När vi når honom 
på telefon befinner han sig ute i sin älskade natur och han 
messar över en bild på den närmaste omgivningen, där ljuset 
från en dalande sol leker över snötäcket. ”En helt ok dag på 
jobbet”, skriver han i en kommentar.

JERRY LEVER SIN DRÖM - OCH DELAR SIN PASSION

JERRY ENGSTRÖM
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Bluecom är kramforsföretaget som nu stiger som en raket 
mot nya höjder i sin bransch.  
Det började hösten 2013, när Robert Sjöholm och fem av 
hans kollegor startade sitt bolag. Målsättningen var att satsa 
helhjärtat på kundanpassade IT-lösningar, som ger kunden 
bättre lönsamhet och högsta tillgänglighet dygnet runt. 
- Vi brann då, liksom nu, för detta till 400%, säger Robert, 
som är vd för företaget och som i år blev ”Årets företagare”  
i Kramfors.

Kramforsrötterna drog 
IT har alltid varit ett stort intressen för årets företagare 
och redan 1996 började han arbeta som teknikkonsult och 
programmerare hos sin far inom IT-företaget IBS. Efter en 
period på företagets huvudkontor i Stockholm började det 
dra i kramforsrötterna och när hustrun fick jobb i Kramfors, 
slog man till och flyttade ”hem”. I familjen finns även Alfred, 
9, och Nellie, 7.  
Vid sidan av jobbet upptar föreningsengagemanget i Kram-
fors-Alliansen en stor del av Roberts vardag. 
- Jag är bl.a. lagledare för ett av ungdomslagen i ishockey. 
Det är jättekul och jag försöker verkligen anpassa mitt flitiga 
resande i jobbet till träningstiderna.  
- Det är många fördelar med att bo och verka i en mindre 
kommun, säger han. Det handlar inte minst om närheten 
till såväl natur och aktiviteter som till kommunen och olika 
nätverk.

Nyanställer säljare 
I dag har Bluecom 11 anställda, huvudkontor i Kramfors och 
även kontor i Sundsvall och Stockholm. Därtill har man valt 
en partnermodell med ett 40-tal samarbetspartners runt om 
i landet. 
Tre av dom anställda är säljare och i dagarna är det aktuellt 
med nyanställning av två sådana till, i Kramfors och Sundsvall.  
På kundlistan finns bl.a. kommuner, industrier, SHL, Hockey-
allsvenskan, Cmore och Discovery. På många av landets större 
sportevenemang är företaget en given aktör, framförallt efter 
att Bluecom levererade IT-lösningen till Skid-VM i Falun 
2015.

Luftburet bredband 
En växande nisch i verksamheten är Air2fibre i samarbete 
med Teracom. Det är en radiobaserad bredbandstjänst som 
tidigare bara sålts till stadsnät och byalag, men som nu även 
säljs direkt till hushåll och företag. 
- Air2Fibre säljs som en nyckelfärdig tjänst och inkluderar 
utrustning och installation, säger Robert. Vi är Sveriges 
marknadsledande aktör av radiobaserat bredband och bygger 
successivt ut nätet över hela landet. 
Hanteringen av Air2Fibre, som konfiguration och leveranser, 
sker i dag från Bluecoms kontor i Kramfors. 

Ett av Guldbolagen 
Bluecom utsågs härom året till ett av Sveriges Guld Bolag. 
Med en omsättningsökning på 27% tillhör man de 23% bäst 
presterande aktiebolagen i Sverige. För övriga företag i sam-
ma bransch och storleksklass är medianen för omsättnings-
tillväxten 7%. Och framgångarna fortsätter. 
- Vi har höjt ribban till nästa nivå och siktar nu på att placera 
oss ännu högre på den här listan, säger Robert Sjöholm. Vi 
är ett härligt team av medarbetare som varje dag utför ett 
fantastiskt jobb. 
I dagarna har Bluecom tecknat ett stort kontrakt som sträck-
er sig över många år framåt och som kommer att göra bolaget 
ledande inom ett attraktivt affärsområde. Mer om detta 
kommer ni, via media, att få ta del av inom kort.

ÅRETS FÖRETAGARE – MOT NYA HÖJDER

”Det är många fördelar med att bo 
och verka i en mindre kommun”
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ROBERT SJÖHOLM – ÅRETS FÖRETAGARE 2017
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Från den 1 oktober ansvarar Susanne Königson för Samhälls-
avdelningen efter Staffan Östman, som har fortsatt ansvar 
för större utvecklingsprojekt fram tills han går i pension. 
Samhällsavdelningen omfattar ett brett spektra av verksam-
heter, som t.ex. näringslivs-, fritids- och utvecklingsfrågor, 
samhällsplanering, kommunikationer/infrastruktur och 
projektverksamhet. 
Vi bad Susanne skriva en kort programförklaring om sitt 
arbete.

”Vi har en oerhört vacker kommun med många driftiga och 
viljestarka människor. Ett gott företagsklimat, kompetensför-
sörjning och fungerande kommunikationer är andra viktiga 
faktorer för kommunens tillväxtarbete liksom en stabil och 
fungerande  IT-infrastruktur.  
Det känns otroligt roligt, inspirerande och spännande att 
aktivt vara med och utveckla samhället/kommunen samt ar-
beta för och bidra till att våra medarbetare, medborgare och 
företagare känner stolthet och framtidstro.  
Många kreativa och engagerade entreprenörer bidrar i hög 
grad till kommunens framgångar. Vi behöver värna om dem 
och vi behöver bli fler som startar upp nya företag. Kramfors 
kommun befinner sig i en utvecklingsfas. Destinationen 
Höga Kusten exponeras och besöksnäringen behöver utveck-
las för att möta upp för våra besökare. Vi är också intressanta 

för nyetableringar, eftersom vi har ett bra läge i Norrland och 
vi kan erbjuda god tillgång till infrastruktur.  
Vi är redan i dag långt framme inom flera områden, men om 
vi går ihop inom hela kommunen kan vi tillsammans vässa 

oss, bli starkare och komma ännu längre. 
Jag börjar med att sätta mig in i uppdraget, lära känna 
medarbetarna och verksamheten samt identifiera viktiga för-
bättringsområden och börja jobba med dem. Det är viktigt 
att driva och utveckla verksamheter löpande, entusiasmera 
medarbetare och få alla att känna delaktighet om man skall 
nå resultat. Mitt bidrag är att jag är engagerad, drivande och 
ser möjligheter.”

Susanne Königson

SUSANNE ÄR NY CHEF PÅ SAMHÄLLSAVDELNINGEN

”Vi har en oerhört vacker kom-
mun med många driftiga och 

viljestarka människor”

SUSANNE KÖNIGSON
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Med detta program får du som företagsledare kunskap och vägledning kring tillväxt 
och de områden som är grunden för framgång. Från inriktning till bemanning, pro-
dukter och tjänster etc. Vi hjälper dig att förverkliga och sätta spets på de tankar du 
har kring framtiden. 

Du jobbar genom hela programmet med fokus på din egen verksamhet och dina mål. 
Och vi varvar lärande och inspirerande föreläsningar med 
konkreta uppgifter.

Föreläsare är Jonas Ulander (saljkraft.nu) och kursledare är 
Anders Bosenius, näringslivsenheten, Kramfors kommun.

Start för seminarieserien är onsdagen den 31 januari 
och den pågår vid fem tillfällen varannan onsdag 
fram till avslutning den 28 mars. Plats bestäm-
mer vi närmare starttidpunkten. 

Priset per deltagare är 2000 kr + moms och en 
förutsättning för start är att vi får ihop till-
räckligt många anmälda. Sista anmälnings-
dag är 19 januari 2018.

Mer information och definitiv anmälan: 
Anders Bosenius, Näringslivsenheten  
tel: 0612-80 514 anders.bosenius@kramfors.se 

SEMINARIESERIE FÖR FÖRETAGSLEDARE

Sedan 1 januari 2017 har enskilda näringsidkare haft en tillfällig sänkning av arbets-
givaravgifter, när de anställer sin första medarbetare, något som kallas växa-stöd. Ett 
stöd som nu även gäller för aktiebolag och handelsbolag. 
De nya reglerna innebär att arbetsgivaravgifterna för ett aktiebolag eller ett handels-
bolag sänks från 31,42 % till 10,21 % för den först anställda medarbetaren i företaget. 
Reglerna gäller när företaget har anställt sin första medarbetare efter den 31 mars 
2017.

Krav för att få ta del av stödet 
- Anställning ska pågå i minst tre månader. 
- Arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. 
- Gäller del av lön som inte överstiger 25 000 kr per månad. 
- Stödet gäller under högst tolv månader.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om stödet och vilka regler som gäller.

SÄNKTA ARBETSGIVARAVGIFTER
– NU ÄVEN FÖR AB OCH HB

Vid Företagsgalan på Bollsta Fol-
kets Hus den 10 november delades 
ett antal utmärkelser ut.

Vinnare i respektive kategori: 
Årets Start-up: Bug Brake 
Årets Butik: Dollarstore 
Årets Företagare: Robert Sjöholm 
(Bluecom) 
Årets Småföretagare: Time Nyland 
Årets Ambassadör: Sandra Näs-
lund 
Årets UF-företag: Equifly 
Årets Futura: Nina Thelin

VINNARE PÅ  
FÖRETAGSGALAN

JONAS ULANDER

Klimatklivet ger investeringsstöd 
till klimatsmarta åtgärder som 
minskar utsläppen av koldioxid 
på lokal nivå.

 Exempel på åtgärder: 
• Transporter –byta trafikslag, 
utbyggnad av laddinfrastruktur 
• Energiförsörjning – återvin-
ning av energi 
• Jordbruket – minskade utsläpp 
• Industrin – åtgärder för energi-
effektivisering 
Nästa ansökningstillfälle: 15 
januari - 15 februari 
Beslut planeras till maj.

 Kontakt: Mats Bäck: 070-283 
14 49  mats.back@lansstyrelsen.se 
För mer info, klicka HÄR.

KLIMATKLIVET

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet


Kramfors och Sollefteå kommuner inbjuder,
tillsammans med näringslivet, till 
Höga Kusten Företagsmässa. 

Mässan kommer vartannat år att alternera
mellan Sollefteå och Kramfors.

Mer information om anmälan till mässan 
kommer under januari.

MÄSSAN SOM KRETSAR RUNT MÖTEN, SAMARBETEN OCH NÄTVERKANDE
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Kramfors kommun inbjuder till samråd av tillägg till över-
siktsplan 2013. Planförslaget finns tillgängligt för samråd 
under tiden 4 december 2017 – 28 januari 2018.  
Syftet med det tematiska tillägget är att peka ut områden 
som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lä-
gen (LIS). Planen ska ge ett långsiktigt och hållbart strand-
skydd, som tar hänsyn till lokal och regional utveckling, 
utan att äventyra djur-, växt-, natur- och friluftsvärden. 

Planförslaget finns tillgängligt på följande platser:  
- Kramfors kommuns webbsida, www.kramfors.se/lis  
- Kom in kundtjänst , Torggatan 2, Kramfors  
- Kramfors bibliotek  
- Nordingrå bibliotek  
- Ullånger bibliotek 

Synpunkter på planförslaget skickas skriftligen senast 28 
januari 2018 till  
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors eller med e - post till 
kommun@kramfors.se.  

Märk ärendet med ”Yttrandesamråd tematiskt tillägg över-
siktsplan – LIS ”.  
Vid frågor angående samrådet och planen, kontakta: Lisa 
Johansson, samhällsplanerare, Samhällsavdelningen, 0612-
803 66, lisa.johansson@kramfors.se 

VARMT VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE!  
Samrådsmöte om det tematiska tillägget till översiktspla-
nen sker  
10 januari 2018, kl. 18.30-20.00 på Hotell Höga Kusten.  
Anmäl dig senast 8 januari till kommun@kramfors.se eller 
via telefon 0612-800 00.  
Det bjuds på fika under mötet. Meddela eventuella allergier.

SAMRÅD OM LANDSBYGDSUTVECKLING  
I STRANDNÄRA LÄGEN

Återigen kan vi bocka av ett framgångsrikt år gällande Nä-
ringen i Kramfors kommun. 
Högkonjunkturen forsätter och ger bra återspegling även i 
vår kommun. Vi har Dockstavarvet som har en fantastisk 
orderingång. Mondi Dynäs visar upp fantastiska resultat-
siffror. Och Folksam fortsätter att anställa nya medarbetare. 
Bara för att nämna några exempel. 
Investeringarna fortsätter hos många. På kort tid har till 
exempel Bearbetningscenter investerat stort för att möj-
liggöra framtida ökad tillväxt och därigenom skapa ökad 
sysselsättning.  
Kort sagt så är det full fart i många företag. Att vi dessutom 
ser bostadsbyggande i antågande 2018, gör att framtiden 
genast känns väldigt tillfredsställande. Det känns därför 
skönt att kunna säga 

God Jul och ett Gott Nytt År 2018!
Conny Eriksson

BOKSLUT 2017 – MÖJLIGHETERNAS 2018!


