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Höga Kusten uppvisar för närvarande en fantastisk ut-
veckling inom besöksnäringen. Genom det gemensamma 
bolaget Höga Kusten Destinationsutveckling samordnar de 
ångermanländska kommunerna sina strävanden att hitta 
nya, intressanta besöksmål och aktiviteter. Ett av de senaste 
projekten i sammanhanget i Kramfors heter ”Besöksnäring i 
Höga Kusten - En resa i tid och rum”. Den här gången ligger 
fokus på Ådalen och på att skapa attraktiva besökspunkter 
längs Ångermanälven, från Nyadal till Styresholm. Projektet 
startade i maj och ska pågå t.o.m. 2019. 
- Man kan dela upp projektet i en hårdvara och en mjukva-
ra, säger projektledaren Lars Holmberg. Hårdvaran består 
av t.ex. bryggor och parkeringsplatser som ska rustats upp 
och anläggas. Här finns även Norrfällsviken med som en av 
utvecklingspunkterna.

Främjar affärsutveckling 
Mjukvaran i projektet utgörs av bl.a. digitalisering, affärs- 
och evenemangsutveckling utifrån fem planerade berättelser. 
De ska handla om Industriarvet (två berättelser), Ådalen 31, 
Häxprocesserna och Flottningen. För varje berättelse är en 
författare med lokal anknytning kontaktad för medverkan. 
Vem som skriver vad, avgörs inom kort. 
- Berättelserna ligger sedan som grund för aktiviteter i om-
rådet, berättar Lars. Det gäller bl.a. en besöksrunda för varje 
berättelse.  
En kortversion av berättelserna ska finnas på varje besöks-
punkt. I konceptet ingår också en frågetävling, där besökaren 
har möjlighet att tävla via en speciell webbapp. Svaren bildar 
tillsammans ett ”pussel” som besökaren kan lägga under 
sin rundtur. Om man sedan visar upp ”rätt lagt pussel”, så 
får man  den kompletta antologin med alla berättelser som 
belöning.

Flera lokala intressenter 
Projektet genomförs i samarbete med bl.a. lokala båtklubbar, 
föreningar och företag, som ska inspireras till satsningar på 
olika typer av affärsverksamhet och aktiviteter i samman-
hanget. Exempel på detta är fjolårets lyckade försök med 
Rockbåten. Litteraturkryssningar med aktuella projektförfat-
tare ombord på Ådalen III finns också med i planerna. 
Syftet med projektet är att ytterligare stärka Höga Kustens 
totala attraktionskraft som ett nationellt och internationellt 
destinationsmål. Bland effekter på sikt räknar man också 
med minst fem nya företag, tio nya besöksanledningar och 
tio nya arbetstillfällen. 
- Så här långt har jag fått ett mycket positivt gensvar, säger 
Lars Holmberg. Många vill vara med och bidra och man 
uppskattar att nu även Ådalen blir ihågkommet.

HÖGA KUSTEN-SATSNING MED FOKUS PÅ ÅDALEN

LARS HOLMBERG



Byn Mjällom i Nordingrå var länge något av ett nav för 
skotillverkningen i Sverige. Senare tog man klivet ut på 
världsmarknaden genom de framgångsrika verkstadsföreta-
gen i Gerdins-koncernen. Och nu bär det ut i cyberrymden. 
Just nu byggs nämligen ett stort datacenter upp i Gerdins 
lokaler på Petsamovägen. Det är det nystartade bolaget 
High Performance Computing Nordic AB som står bakom 
satsningen och slutkunderna finns framför allt i Asien. 
Enligt planen ska man innan september ha byggt upp en 
serverkapacitet på 5 MW på de cirka 2.000 kvadratmeter 
man har till förfogande. Och förhoppningen är att detta 
bara är den första av flera liknande anläggningar i området.

Hur kommer det sig att detta datacenter hamnade just  
i Mjällom?  
- Det var faktiskt av en ren tillfällighet, säger en repre-
sentant för det Hong Kong-baserade moderbolaget. En 
affärskontakt här i Hong Kong visade sig vara uppväxt i 
Kramfors. Han tipsade oss om den här möjligheten och på 
den vägen är det.

Hur skulle du kort beskriva HPCN:s verksamhet? 
- Vi erbjuder kostnadseffektiva och kvalitativa datacenterlös-
ningar. Vårt fokus just nu ligger på high performance com-
puting, men vi har planer på att även börja med datalagring 
under 2019.

Är det planerade datacentret tänkt för någon speciell 
kundgrupp? 
- Våra kunder är framförallt baserade i Asien med fokus på 
bolag som sysslar med fintech, alternativ fondförvaltning 
och teknisk forskning.

Vad kommer satsningen att betyda lokalt för t.ex. arbets-
tillfällen? 
- Detta beror på expansionstakten, men minimum handlar 
det om en heltidsanställd. Förhoppningsvis fler. Förutom 
det så arbetar vi också med ett antal lokala elektriker, bygga-
re, etc. som hjälper oss med infrastrukturen.

Vilken betydelse har kontakterna med lokala företag och 
myndigheter? 
- Väldigt stor betydelse. Vi har förmånen att arbeta med en 
fantastisk fastighetsvärd, duktiga lokala entreprenörer och 
hjälpsamma myndigheter.

Finns det ytterligare planer på satsningar inom kommu-
nen/området? 
- Det är vår förhoppning, men vi har för avsikt att expande-
ra metodiskt och försäkra oss om att intäkter och finansie-
ring går i takt med expansionen. Vi ser långsiktigt på detta 
och vill inte ta oss vatten över huvudet. 

Uthyrare är Gerdins Industriutveckling AB och vd:n, Peter 
Gerdin, är naturligtvis glad över satsningen. 
- Det känns fantastiskt att kunna medverka till att det kom-
mer in ny högkvalitativ kompetens här, säger han. Vi är ju 
egentligen bara uthyrare, men vi hjälper naturligtvis också till 
och stöttar så gott vi kan, när det gäller t.ex. infrastrukturen. 
- Vi ser en stor framtida potential i den här satsningen.
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NYTT DATACENTER I MJÄLLOM SERVAR ASIEN

”Detta är förhoppningsvis  
bara början”

Federico Marini från Italien och Jason Durham från USA  
är de som just nu bygger upp anläggningen i Mjällom. Till höger på bilden, hyresvärden Peter Gerdin.



Boka din plats som utställare redan idag!  
Höga Kusten Företagsmässa 2018
Det nya året är här och bokningarna inför Höga Kusten Företagsmässa 
2018 har redan kommit igång!

I ett samarbete mellan Näringslivet och kommunerna Sollefteå och Kramfors 
kommer Höga Kusten Företagsmässa att anordnas vartannat år i Sollefteå 
och Kramfors. I år 2018 blir Företagsmässan i Tennishallen i Kramfors den      
20–21 april. Tennishallen där hela 1700 kvm finns a tt t illgå! M ässan g er er         
möjligheter att knyta värdefulla kontakter och samtidigt visa upp ert varumärke.

Höga Kusten Företagsmässa bjuder in till en trevlig mötesplats där ni träffar 
massor med andra företagare och entreprenörer från regionen, samt mark-
nadsför er för allmänheten. Mässan visar på vårt expansiva näringsliv i områ-
det. Här kan ni som företagare verkligen lyfta fram era produkter och tjänster. 
Under fredag mellan kl.10.00–13.00 kommer också Ådalskolans Jobbmässa 
att pågå i mässhallen.

Det bjuds bl.a. på Inspirationsföredrag för utställare samt Miniseminarier 
för alla under fredagen. Mässan kommer att öppna upp för allmänheten under 
lördag mest för att locka in fler besökare till mässområdet samt de som gör 
affärer direkt med privata företag.

ANMÄLAN/KONTAKT 

högakustenföretagsmässa.se

”Det är glädjande och 
spännande med ett 
samarbete mellan 
kommunerna Sollef-
teå och Kramfors, att 

visa upp produkter och 
tjänster från hela området. 

Det kan öka samarbetet i framtiden och 
bidra till fler affärer.” 
Näringslivschef Conny Eriksson
Kramfors kommun  

”Vi har haft en Före-
tagsmässa i Sollefteå 
under många år 
och det var dags att 
förnya konceptet. 
Det känns inspire-
rande och roligt att göra 
mässan tillsammans med Kramfors. 
Då utvidgar vi marknadsområdet, 
ökar attraktiviteten och möjliggör för 
fler samarbeten och affärer mellan 
kommunernas företag.” 
Näringslivschef Mikael Näsström 
Sollefteå kommun
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