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Höga Kusten Företagsmässa, som anordnades för första 
gången 20-21/4, blev en succé. 83 intressanta utställare 
delade på de 93 monterplatserna i Tennishallen i Kramfors 
och intresset från såväl allmänheten som utställarna själva 
var stort. 
– Allt har gått jättebra, från uppbyggnaden till genomföran-
det, säger ”mässgeneralen” Hjördis Rislund Åsander. 
Tillsammans med sina kollegor på Kramfors kommun och 
Sollefteå kommun samt näringslivet har hon tagit fram ett 
koncept som man hoppas ska leva i många år. Premiären sked-
de i Kramfors och nästa år är det Sollefteås tur att agera värd. 

– Syftet med mässan är att skapa utveckling och samarbete. 
Helt enkelt att vi börjar göra affärer med varandra över grän-
serna, säger Hjördis.  
Näringslivschefen Conny Eriksson är också mycket nöjd 
med mässan och med samarbetet. 
- Jag är oerhört glad att mässan uppskattades av alla, från 
utställare till besökare, säger han. 
Samtidigt vill jag passa på att tacka alla inblandade som var 
med och gjorde mässan till den succé, jag tycker att den blev.

SUCCÉ FÖR FÖRSTA GEMENSAMMA MÄSSAN

HJÖRDIS RISLUND ÅSANDER CONNY ERIKSSON OCH BIRGITTA SEWERIN, EKOTECK

SIDAN 3 | KRAMFORS NÄRINGSLIV | MAJ 2018SIDAN 2 | KRAMFORS NÄRINGSLIV | MAJ 2018



SUCCÉ FÖR FÖRSTA GEMENSAMMA MÄSSAN

SIDAN 3 | KRAMFORS NÄRINGSLIV | MAJ 2018

Vi hade parkerat bilen vid slutet av en vändplan söder om 
Undromshöjden. Det var en sensommarkväll i augusti 
2009. Det var varmt och vindstilla, det luktade fuktig skog 
och myggen var överallt. Vi var egentligen inte alls förbe-
redda, men vi hade fått ett infall och bara givit oss tusan på 
att vi med egna ögon skulle se det tilltänkta projektområ-
det, som vi hade tänkt att kalla för Storhöjden. Det skulle 
skymma snart, vi hade ingen karta och vi hade helt fel 
kläder och skor, men vi hade en kompass och vi visste att vi 
skulle gå uppåt mot den högsta punkten.  
Nu står vi här, nio år senare, med ett lagakraftvunnet till-
stånd för vindpark Storhöjden. Det är Kramfors kommuns 
första tillstånd för vindkraft.

Positivt väderomslag 
Vi var förväntansfulla. Vi gick efter kompassriktning rakt 
genom skogen över stock och sten i en dryg kilometer och 
närmare 150 höjdmeter. Vi skulle upp till Undromshöjden 
med sina 430 meter över havet, som är områdets högsta 
berg. Redan när vi passerade 400 höjdmeter kände vi att 
det var något speciellt med området. Temperaturen hade 
sjunkit påtagligt och det hade börjat blåsa kallt och stadigt 
från nordväst. Vindens sus hördes i trädkronorna och myg-
gen var borta. Bra vindkraftsplatser kännetecknas ofta av 
denna typ av väderomslag, d.v.s. att temperaturen faller och 
det börjar blåsa, när man kommer upp för berget.

130 år efter branden 
På toppen av Undromshöjden står ett gammalt brandtorn. 
Från brandtornet är utsikten hissnande vidsträckt. Hela 
fjället syns och det är i stort samma område som 1888 
brann i Fålasjöbranden, då skogen från Fålasjö till Ullång-
ersskogen och till Saltsjön brann under tre veckors tid. Än 
idag syns spåren i skogen, som därför bär inslag av lövträd. 
Spåren syns även på fastighetskartorna. Det finns få områ-
den i Sverige där andelen privata markägare är så hög som 
den är öster om Ångermanälven. Förklaringen är enkel, 
de stora skogsbolagen var inte intresserade av att förvärva 
marken efter branden.

Misstrodde mätresultat 
Den vindkartering som fanns tillgänglig för Sverige vid tid-
punkten, hade tagits fram 2006. Den visade att Storhöjden 
hade, rent ut sagt, dåliga förutsättningar för vindkraft. Att 
det helt enkelt blåste för lite. Vi trodde emellertid annor-
lunda, för vi misstänkte att vindkarteringen inte hade den 
upplösningen som krävdes för att ge rättvisande bild av för-
utsättningar som råder i Höga Kustens kuperade terräng, 
men vi visste inte säkert. Det var just därför som det första 
platsbesöket en sensommarkväll 2009 var så pass viktigt för 
oss. Hade vi hittat det rätta området?

ÄNTLIGEN GRÖNT FÖR VINDKRAFT PÅ STORHÖJDEN
KABEKOS JESPER BERG BERÄTTAR OM NIO ÅRS ARBETE
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”Sakta med säkert började vi förstå, 
att det faktiskt blåste exceptionellt 

bra vid Storhöjden.”

Satsade på vindmätning 
Vi var ett nystartat företag, som hade drivet men inte ekono-
min. Under den första tiden arbetade vi i stort sett oavlönat 
och arbetsdagarna var ohälsosamt långa. Det lilla kassaflödet 
vi fick in från diverse konsultuppdrag gick oavkortat till olika 
inventeringar och utredningar som krävdes för att driva våra 
projekt framåt. 2010 köpte vi vår första vindmätningsmast 
och den byggdes på Undromshöjden. Det var ett riskabelt 
beslut, för det var då vår enskilt största utgift. Masten var 100 
meter hög och hade den bästa tänkbara vindmätningsutrust-
ningen som fanns tillgänglig.

Exceptionellt bra vindar 
Skulle vi kunna bevisa att vindkarteringen var felaktig? Vi 
läste av vinddata dagligen, det var en oviss tid med många 
sömnlösa nätter. Sakta med säkert började vi förstå, att det 
faktiskt blåste exceptionellt bra vid Storhöjden. Vi hade tänkt 
rätt. Vi hade hittat det rätta området. 2010-2011 genomförde 
vi två samråd för Storhöjden etapp 1. Projektet togs emot väl 
av allmänheten. 
Arbetet med att ta fram tillståndsansökan var omfattande 
och i slutet av 2013 lämnades den in till Länsstyrelsen. Våren 
2016 beslutade Länsstyrelsen att bevilja tillstånd. Det var en 
stor dag för oss. Det var Kabekos första tillstånd. Glädjen blev 
emellertid kortvarig, för beslutet överklagades. 

Två års försening 
Därefter följde en två år utdragen överklagningsprocess i både 
Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomsto-
len. Den 13 april 2018 meddelade Mark- och miljööverdom-
stolen avgörande dom för Storhöjden, där tillstånd beviljades 
och det kunde konstateras att vindkraft inom aktuellt område 
är förenligt med rennäringens intressen. Beslutet går inte att 
överklaga. Det är därmed klart att vi kan bygga vindkraft vid 
Storhöjden. Beskedet och utfallet var väntat, men det är först 
nu som vi egentligen kan andas ut.  

Beräknad byggstart 2020 
Nio år är en lång tid, men vi kommer att behöva vänta ännu 
några år innan vindparken kan byggas. Just nu prövar näm-
ligen Energimarknadsinspektionen en ansökan för en kraft-
ledning fram till Storhöjden och beslut väntas först om ett år. 
Därefter finns det alltid en risk att någon överklagar beslutet 
och detta leder i sådant fall till ytterligare ett års fördröjning. 
Först när tillståndet för kraftledningen har vunnit laga kraft 
kan vindkraftsbygget sätta igång. Vi räknar därför med bygg-
start omkring 2020. 
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Gynnar sysselsättning och service 
Under byggtiden kommer det att skapas flertalet arbetstillfäl-
len, vilket regionala företagare kommer att kunna dra nytta av. 
Vi tror att det i slutändan kommer att byggas 27 vindkraft-
verk inom Storhöjden etapp 1. I så fall skapas förutsättningar 
för ca 120 regionala årsanställningar under byggtiden, vilka 

kommer att generera ca 40 mkr i kommun- och landstings-
skatt. Det kommer även att behövas tillrest arbetskraft och 
denna beräknas generera ca 27.000 gästnätter i närområdet. 
Gästnätterna medför betydande regional konsumtion för bo-
ende, mat, nöjen m.m. Under driftstiden kommer det årligen 
att behövas omkring 8 regionala årsanställningar. 

Vindkraften och turismen 
Höga Kusten är en av Sveriges största och snabbast växande 
turismdestinationer. Hållbar turism blir allt mer prioriterad. 
Resenärer söker sig i allt större utsträckning till klimatsmarta 
lösningar och detta ritar sakta med säkert om den svenska 
turistiska kartan. Vägledande information blir mer sofistike-
rad och flyttar in i boknings- och försäljningssystem. Le-
dande företrädare för företag deklarerar nu att hållbarhet har 
samma tyngd som ekonomifrågor. Genom den vindkraft som 
kommer att byggas i Kramfors har kommunen en möjlighet 
att marknadsföra sig som grön, där den förnybara energin pro-
duceras lokalt. Dessa värden kan sammanföras med turismen 
och skapa synergier, som i sin tur skapar ännu fler jobb.

Jesper Berg 
Kabeko

Den 16/5 lanserar Kramfors kommun en förmånsportal för sina anställda från ett 
företag som heter Benify. Alla förmåner som man har som kommunanställd kom-
mer att hanteras via denna förmånsportal, även friskvårdsbidraget. Detta gör att nya 
rutiner kommer att införas, när medarbetare vill nyttja sitt friskvårdsbidrag. Medar-
betaren kommer att kunna beställa friskvårdstjänster direkt i portalen.  
För företag som säljer friskvårdstjänster finns redan nu möjligheten att ansluta sig 
till Benify och de kommer även att kontakta lokala aktörer för att fylla portalen med 
innehåll. Det är kostnadsfritt för företag att ansluta sig för att sälja tjänster på detta 
sätt. Läs mer på: www.benify.se 
Har ni frågor eller funderingar kontakta HR-chef Mikael Gidlöf, 0612-80 809, 
mikael.gidlof@kramfors.se 

NY PORTAL FÖR FRISKVÅRDSTJÄNSTER

Kemikalier till VA-verk och 
simhallar 
Sista anbudsdag: 2018-05-06

Ramavtal konsulter inom VVS 
Sista anbudsdag: 2018-05-20

Uppdragsutbildning i vård vid 
blås-och tarmdysfunktion 
Sista anbudsdag: 2018-05-24

Skolläkare 
Sista anbudsdag: 2018-06-01

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.

AKTUELLA  
UPPHANDLINGAR

För att underlätta för dig som har ett mindre företag har verksamt.se tillsammans 
med Datainspektionen tagit fram en GDPR-guide, som tar upp de viktigaste grun-
derna i dataskyddsförordningen. Den aktuella förordningen förkortas ibland GDPR 
(General Data Protection Regulation) och den börjar gälla 25 maj. 
Du hittar guiden genom att klicka här.

DATASKYDDSGUIDE FÖR SMÅFÖRETAGARE

https://www.verksamt.se/driva/gdpr-dataskyddsregler/gdpr-guiden


18-20 maj arrangerar Riksorganisationen Hela Sverige ska 
leva sin landsbygdsriksdag i Västernorrland. 700 deltagare 
från hela Sverige kommer för att mötas och sätta lands-
bygdsfrågorna högt upp på den politiska agendan.

Landsbygdsriksdagen är ett av Europas största landsbygds- 
evenemang. Ett av de mest uppskattade inslagen är dagen 
med inspirationsresor. Hela fredagen viks åt resor runt om 
i länet, där deltagare får möjlighet att besöka några av de 
bästa exemplen på lokal utveckling som Västernorrland har 
att erbjuda.

Lokalt engagemang 
Några av resorna är förlagda till goda exempel inom Kram-
fors kommungränser. ”Tillsammans skapas nya servicelös-
ningar och lokalt engagemang” är t.ex. rubriken på en resa 
där besökarna får träffa lokala entreprenörer, som visar på 
hur bra det blir när byaföreningar, näringsliv och offent-
liga aktörer samarbetar. Lugnviks IF, som blivit en motor 
i samhället med satsningar på bl.a. en bygdebutik och en 
samlingslokal i gamla skolan, är ett exempel. Ett annat är 
Norabygdens ekonomiska förening, som bl.a. ligger bak-
om satsningarna på Noramacken  och Träffpunkten, den 
nybyggda livsmedelsbutiken och servicecentralen. 
Några framgångsrika entreprenörer som besöks är Mats 
Löfroth på Hotell Höga Kusten, Annelie Öhman på ra-
barberinspirerade Östanö Skafferi och Birgitta Edholm på 
Honungsbutiken.

Turism och entreprenörskap 
En annan av resorna går under rubriken ”Turism och 
entreprenörskap - en bra grund för kultur och service”. 
Bland hållpunkterna på den resan finns Kulturfabriken i 
Mjällom, med sitt historiska museum och sina utställning-
ar, högteknologiska Gerdins, med världen som marknad, 
Gårdsbutiken i Själand och hantverkskollektivet i Näsängets 
gamla skola. Naturligtvis besöker man också ett av de störs-
ta besöksmålen i Höga Kusten, Mannaminne, det unika 
allkonstverket skapat av Anders och Barbro Åberg. 
De stora satsningarna runt turistnavet Skuleberget, med bl.a. 
förstklassig underhållning, äventyr, boende och friluftsliv är 
också något som riksdagsdeltagarna får ta del av.

Ett lyft för Västernorrland 
Förutom resor bjuder Landsbygdsriksdagen även på nära 
30 olika seminarier, partiledarsamtal om landsbygden och 
många spännande gäster på plats i Fjällräven Center i Örn-
sköldsvik. 
– Det blir ett lyft för Västernorrland att ta emot alla dessa 
gäster – och det blir ett lyft för resten av landet att få ta med 
sig en bit av Västernorrland hem, säger Hans-Erik Näslund, 
ordförande hos Hela Sverige ska leva Västernorrland.

LANDSBYGDSRIKSDAGEN INSPIRERAS I KRAMFORS
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Tre inspirerande entreprenörer från Nora: Annelie Öhman, Mats Löfroth och Birgitta Edholm


