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För tre år sedan bildades Höga Kusten Industrigrupp, 
HKIG. Här samverkar i dag 36 ledande teknikföretag från 
Kramfors, Härnösand och Sollefteå för utveckling och 
kompetensförsörjning i regionen. Och satsningarna har varit 
framgångsrika. 
- Det här samarbetet gör ett otroligt starkt intryck på stu-
denter och arbetssökande och det stärker verkligen arbets-
marknaden i regionen, säger Mia Wester, som är verksam-
hetsansvarig hos HKIG. 
- På det här sättet hittar man även till de något mindre 
företagen, som annars inte skulle upptäckas lika lätt.

Imponerande engagemang 
- Jag är fantastiskt imponerad av engagemanget ute bland 
företagen, säger Mia. Även om en enskild rekrytering skulle 
gå till ett annat medlemsföretag, så ser man fördelarna för 
regionen.  
En viktig målgrupp för HKIG och för den långsiktiga kom-
petensförsörjningen är blivande ingenjörer och man erbjuder 
ett rikt utbud av möjligheter till examensarbeten.  
Kommunerna spelar också en viktig roll i sammanhang-
et. De kan t.ex. erbjuda arbetstillfällen inom helt andra 
områden, något som för medflyttande kan väga tungt vid en 
rekrytering.

Nästa generation produkter 
Inom HKIG arbetar man med projekt inom ämnesområde-
na tillväxt, forskning och utveckling. Det senaste i raden av 
projekt heter SIKT, Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och 
Tillväxt. 

- Det handlar om att utveckla nästa generation produkter 
och tjänster, att stärka företagens kompetens och kon-
kurrenskraft och att skapa nya arbetstillfällen, säger Mia 
Wester. 
- Vi håller som bäst på med att ansöka om bidrag till pro-
jektet och från bl.a. Kramfors kommuns sida har man redan 
sagt ja. 

Vi-känslan gynnar regionen 
För medlemsföretagen innebär samarbetet också stora 
fördelar i form av bl.a. nätverkande, informella träffar och 
kunskapsöverföring.  
- Det blir en vi-känsla som gynnar hela regionen och där-
med också de enskilda företagen, säger Mia. En rolig effekt 
av framgångarna är också att folk som fått jobb hos våra 
medlemsföretag snabbt själva utvecklas till ambassadörer för 
regionen.

Så här tycker en av medlemsföretagarna om medlemska-
pet i HKIG: 
- Jag upplever att många av våra medlemsföretag står inför 
likartade utmaningar. Och varför ska vi sitta ute på våra 
respektive företag och försöka uppfinna hjulet istället för att 
träffas, utbyta erfarenheter och hjälpa varandra framåt? När 
vi går samman får vi kraft och energi!  
- Dessutom, en del av de utmaningar vi står inför är större 
frågor som kräver samverkan för att lyckas. Ett enskilt före-
tag kan inte lösa kompetensförsörjningsfrågan på tekniksi-
dan. Men om vi jobbar tillsammans kan vi nå långt. 
Nina Thelin, vd på Stringo
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Nu tas krafttag för att vindkraftssatsningarna runt om i 
Kramfors kommun ska generera fler lokala jobb, mer ut-
bildning och ökade uppdrag för det regionala näringslivet. 
Arbetet kanaliseras genom projektet ”Vindkraft – generator 
för hållbar utveckling”, ett projekt där bland annat Kramfors 
kommun ingår tillsammans med Energimyndigheten och en 
rad olika intressenter från andra berörda kommuner i regio-
nen, branschföreträdare och regionala organ.

Viktig generator 
I projektet arbetar projektledaren Hans Pahlin och projekt-
kommunikatören Erik Löfgren, båda med bakgrund inom 
såväl näringsliv som offentlig förvaltning. De är anställda av 

Sollefteå kommuns näringslivsenhet, men jobbar med hela 
regionen som verksamhetsområde. 
- Vindkraften är en viktig generator för utvecklingsarbetet i 
bygderna. Det här projektet ska verka för att öka den regio-
nala nyttan av de stora vindkraftsinvesteringarna i Norrlands 
inland, säger projektledaren Hans Pahlin.

Lokala arbetstillfällen 
För det handlar om mycket jobb. Dels under byggfasen men 
även i framtiden med drift och underhåll av vindkraftspar-
kerna. För vindkraftsparkerna i Ramseleområdet i nordvästra 
delarna av Sollefteå kommun har det till exempelvis skapats 
drygt 30 nya jobb för drift och underhåll av de vindkrafts-
parker som byggts. Jobb som genererat lokala arbetstillfällen 
och ökad inflyttning.  

Såväl nyinvesteringar som reinvesteringar inom energisektorn 
kommer att ske under lång tid framöver. Här finns fram-
tidsjobben, men det kräver tillgång till lokal och regional 
kompetens.

Attrahera ungdomar 
- En viktig del av projektet är därför att attrahera ungdomar 
att välja utbildningar riktade mot energisektorn. För att 
lyckas med det behövs såväl gymnasie- som eftergymnasiala 
utbildningar i regionen som är anpassade efter energibran-
schens behov, säger projektkommunikatören Erik Löfgren.

VINDKRAFTSSATSNINGARNA GER LOKALA JOBB

Erik Löfgren och Hans Pahlin arbetar med projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. Foto: Michael Engman

”Vindkraften är en viktig generator 
för utvecklingsarbetet i bygderna”
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BYGGBRANSCHEN – framtiden för dig!

En utbildning till ett yrke i byggbranschen ger stora möjligheter till jobb.  
Besök byggbranschens jobbmässa på Gudmundråskolan onsdag 14/3 kl 10-14.
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Boka din plats som utställare redan idag!  
I samarbete mellan näringslivet och kommunerna Sollefteå och Kramfors 
kommer Höga Kusten Företagsmässa att i år anordnas i Kramfors.

Företagsmässan blir i Tennishallen i Kramfors den 20-21 april. Tennishallen
där hela 1700 kvm finns att tillgå! Mässan ger 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 marknads- 
föra er för allmänheten. Mässan visar på vårt expansiva näringsliv i området.

Ådalsskolans Jobbmässa pågår i mässhallen under fredag mellan kl. 10.00-13.00.

Det bjuds på Inspirationsföredrag och Miniseminarier under fredagen. 
Mässan öppnar för allmänheten under lördag.

Program fredag 20/4
9.00–10.00 Utställarna 
bjuds på frukost och ett 
Inspirationsföredrag av 
Linda Hammarstrand, 
som också håller i trådar-

na under fredagen.

10.00 Mässan öppnar

11.00 Simon Jaktlund 
Årets platsmarknads-
förare 2016

13.00 Maarja Edman Höga 
Kusten Destinations- 
utveckling – Höga kustens 
varumärkesplattform och 

hur ditt företag kan an-
vända den.

15.00 Robert Sjöholm 
Bluecom AB
– fiber via luften

16.00 Mässan stänger.

16.00–18.00 Utställarna bjuds in till 
svängig After work med Tom-Eddye 
Nordén trio (ingår 1 biljett per monter) 

Program för lördag 21/4 kommer senare på 
hogakustenforetagsmassa.se och i annonser.
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Boka innan 28 FEBRUARI och
få reducerat pris. 2500:-/monter
Ord.pris 3000:-/monter
Sista anmälningsdag 31/3. 

ANMÄLAN/KONTAKT 
hogakustenforetagsmassa.se

OBS!
DATUMET

Höga Kusten
Företagsmässa 2018



Det finns idag över 6,3 miljoner användare på 
Facebook, en siffra som blir större för varje dag 
som går. Aldrig förr har det varit så viktigt att 
synas på Sociala Medier.  
Målet med utbildningen är att du ska få för-
ståelse för hur Facebook fungerar och hur du 
skapar bäst förutsättningar för att nå lönsamhet 
i din annonsering. Du får lära dig använda 
Facebooks kraftfulla annonseringsverktyg både 
teoretiskt och praktiskt. 

Utbildningen hålls av Nicklas Krus, Head of 
Social media Pinberry Academy.

Tid: Tisdag 13/3 2018 kl. 9-15 Plats: Campus Kramfors, Företagsvägen 2 
Pris: 2.500 kr exkl. moms (ordinarie pris 6.950 kr exkl. moms).  
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Ta med din egen dator! 
I priset ingår fika. Lunch kan köpas i restaurangen. Anmäl dig senast den 8 mars 
Antalet platser är begränsat. Info: goran.mellander@kramfors.se 
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Inom en tioårsperiod är det stor risk för att bristen på hant-
verkare blir akut. Allt färre söker sig till gymnasieskolans 
hantverksutbildningar och det ses som ett stort hot mot 
byggbranschen.  
Ett antal Kramforsföretag går nu samman för att öka intres-
set för hantverksyrkena. Tillsammans med Gudmundråsko-
lan arrangerar de en minimässa, som vänder sig till eleverna i 
årskurs 7-8.

Gott om jobb och bra löner 
Tidigare har fokus, när det gäller information om de aktuella 
gymnasieutbildningarna, legat på eleverna i årskurs 9. I den 

åldern har många dock redan bestämt sig för fortsatt studie-
väg och målsättningen är nu att nå ut även till yngre elever. 
Hantverksbranschen lockar med stora möjligheter att få jobb 
med bra löner efter utbildningen. 

Ett gott samarbete 
Den 14 mars går minimässan av stapeln och då finns Bygg-
nads AB Lennart Eriksson, Kempes El, Dynäs Måleri, Cave-
rion, Sparenergi och LW Mur & Kakel på plats i rasthallen 
på Gudmundråskolan. Där kommer även SYO-konsulenter 
och de ansvariga för hantverksprogrammen på gymnasierna  
i Ångermanland att medverka.

MINIMÄSSA LOCKAR FRAMTIDENS HANTVERKARE

LÄR DIG ANNONSERA PÅ FACEBOOK!

Ramavtal konsulter  
– byggnadsingenjör 
Sista anbudsdag: 2018-03-11

Ramavtal konsulter  
– byggnadskonstruktör  
Sista anbudsdag: 2018-03-11

Ramavtal konsulter  
– byggnadsarkitekt 
Sista anbudsdag: 2018-03-11

Kommunens upphandlingsenhet 
använder upphandlingsverktyget 
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

NICKLAS KRUS


