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Sedan den första juni råder det full aktivitet i lokalerna som 
OK-macken i Bollsta höll till i tidigare. Nu kan både företag 
och privatpersoner få hjälp med det mesta som har med 
reklam och profilkläder att göra. 
Ägarna till P&T Reklam, Mats Helenius och Helena Wahl-
ström, drev tidigare företaget i Tierp men bestämde sig att 
omlokalisera efter att de flyttade upp till Bollsta i höstas. 
– Vi har ett hus på Veda Strand, så vi har spenderat mycket 
tid här i området. I höstas upptäckte vi att vårt drömhus stod 
i Bollstamo och det hela slutade med att vi köpte det och 
flyttade hit, berättar Mats och fortsätter:

”Gamla OK” idealiskt 
– Tanken från början var att vi skulle veckopendla till Tierp 
och fortsätta driva företaget där, men efter ett halvår tröttna-
de vi på det livet. 
Paret bestämde sig för att börja leta efter en lämplig lokal 
närmare sitt nya hus. ”Gamla OK” visade sig vara idealiskt 
för verksamheten och flytten var ett faktum. Sedan den 
första juni återfinns alltså P&T Reklam mitt i Bollstabruk 
tillsammans med husdjursföretaget Queen Cobras Hund & 
Katt, ett företag som också drivs av Mats och Helena. 
– Det är två separata verksamheter men vi har dem i samma 
lokal, förklarar Helena.

Tror på Bollsta 
P&T Reklam erbjuder allt från profilkläder och stripning av 
bilar till skyltar, banderoller och trycksaker. Queen Cobras 

Hund & Katt säljer, som namnet antyder, foder och tillbehör 
för både hund och katt, plus att Helena jobbar med hundtrim-
ning också. 
– Vi tror på Bollsta. Det känns som att det är mycket positivt 
på gång här nu, konstaterar Mats och tillägger att lokalen är 
helt rätt både geografiskt och när det gäller tillgänglighet.  
– Vår placering är mitt emellan många orter och det passerar 
mycket folk här. Det finns gott om parkeringar och framför 
allt så går det att komma hit med lastbil och buss, konstate-
rar Helena. Hon berättar att företaget har många åkerier som 
kunder och för dem är det smidigt att det finns plats även för 
riktigt långa fordon.

Mer som en affärspartner 
– Vi ser oss mer som en affärspartner än en leverantör av 
produkter, att vi kan erbjuda rådgivning och hjälpa till att 
utveckla en verksamhets varumärke och marknadsföring 
på samma sätt som t.ex. en redovisningsbyrå är med och 
utvecklar företag med hjälp av ekonomin. 
Kunderna är allt från revisionsfirmor till sanerare och kom-
mer från både Kramfors- och Sollefteåtrakten. Det är dock 
inte bara företag som är kunder hos P&T Reklam. Butiken 
har ett stort utbud av kläder för alla möjliga aktiviteter. 
– Vårt företagsnamn kanske låter som att vi bara vänder oss 
till företag men privatpersoner är minst lika välkomna till 
butiken. Vi kommer att ha öppet på vardagar och försöka 
att hitta på lite olika aktiviter med jämna mellanrum, så vi 
passar gärna på att hälsa alla välkomna till oss!

BRA START FÖR P&T REKLAM I BOLLSTA
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Helena Wahlström.
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Kramfors kommun besöktes nyligen av en delegation från Luzhou, femmiljonstaden i 
Sichuanprovinsen. Kineserna söker efter ett affärssamarbete i Europa och med företag 
från Kramfors kommun.  
Finns det intresse att utveckla affärer med Kina? Att köpa eller sälja varor och tjänster? 
För mer information kontakta Janne Mellander,  
e-post: janne.mellander@kramfors.se , tel: 070-354 01 06

AFFÄRER MED KINA?

Jan Sahlén, Susanne Königsson och Janne Mellander från Kramfors kommun tillsammans med den kinesiska 
delegationen på besök vid Kustens Gårdsbryggeri i Bjärtrå.

Sedan januari 2017 har enskilda 
näringsidkare haft en tillfällig 
sänkning av arbetsgivaravgif-
ter, när de anställer sin första 
medarbetare, något som kallas 
växa-stöd. Ett stöd som nu även 
gäller för vissa aktiebolag och 
handelsbolag. 
De nya reglerna innebär att 
arbetsgivaravgifterna för ett 
aktiebolag eller ett handelsbolag 
sänks från 31,42 % till 10,21 % 
för den först anställda medarbe-
taren i företaget. 
Reglerna gäller när företaget har 
anställt sin första medarbetare 
från 1 april 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 över-
stiger 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. Klicka här!

UTÖKAT VÄXA-STÖD

Laddstationer 
Sista anbudsdag: 2018-09-10

Ombyggnation- Nylands avlopp- 
reningsverk 
Sista anbudsdag: 2018-09-20

Återvinning och destruktion 
Sista anbudsdag: 2018-09-24

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

Årets Företagsgala går av stapeln den 16 no-
vember. Det kommer att delas ut olika utmär-
kelser. Vilka som ska få dem är upp till dig! 
Näringslivsenheten Kramfors kommun 
uppmanar dig att rösta på de entreprenörer du 
vill uppmärksamma, som du tycker har gjort 
något utöver det vanliga inom kommunens 
näringsliv. 

Kategorier: 

NOMINERA TILL FÖRETAGSGALAN

• Årets Företagare  
• Årets Butik 
• Årets Småföretagare 

• Årets Futura 
• Årets Jämställdhetspris 
• Årets Start-up

Nomineringsperioden pågår under perioden 20/8-13/9. Information om vad kate-
gorierna innebär, vilka kriterier som gäller och hur man röstar finns på  
www.kramfors.se/nominera  
Juryn består av representanter från följande organisationer: Företagarna, Kramfors 
Handel, Småföretagarna, Futura, BizMaker, Ung Företagsamhet, Kramforsbladet, 
MittMedia, Swedbank och Kramfors kommun.

https://bit.ly/2vK8jch


”Korta Livsmedelskedjan” är en viktig del av LRF:s arbete för 
att tillsammans med kommunerna öka andelen lokalproduce-
rad mat i de offentliga köken. För att nå målen med livsmed-
elsstrategin, såväl den nationella som den regionala, måste 
näringen, politiken och förvaltningen i länets kommuner 
gemensamt arbeta fram hållbara och kreativa lösningar.

Tid: 18 september kl 08.30-12.00.  
Plats: Allsta Gård, Bjärtrå. www.allstagard.se  
Anmälan senast den 11/9 till: Marianne Hansson,  
e-post: marianne.hansson@lrf.se  
tel: 073-036 66 63. LRF bjuder på fika och lättare lunch.  
Välkommen!

DIALOGMÖTE - OFFENTLIG 
UPPHANDLING AV LIVSMEDEL
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Vi har tidigare skrivit om EU-projektet Besöksnäring i Höga 
Kusten – en resa i tid och rum. Ett projekt med syfte att 
stärka Höga Kustens totala attraktionskraft som ett natio-
nellt och internationellt destinationsmål genom att utveckla 
attraktiva noder. Inom ramen för projektet har man under 
året arbetat med bland annat att upprusta och tillgängliggöra 
besöksmål. Ytterligare ett spår handlar om att synliggöra fle-
ra av de fantastiska boenden, mat- och fikaställen samt akti-
viteter som finns i kommunen. Det arbetet har Pia Berggren, 
YourWill AB, jobbat med under sommaren, då hon besökt 
flera verksamheter och kostnadsfritt hjälpt dem registrera sig 
på TripAdvisor. 

Webbplats för resenärer 
TripAdvisor är en webbplats för resenärer som finns över hela 
världen. På plattformen presenteras en kort information om 

verksamheter inom besöksnäring, där sedan besökaren kan 
vara med och lämna sina uppriktiga omdömen samt bilder. 
Det är även kostnadsfritt att visa upp sin verksamhet på 
webbsidan.

– Det som är bra med TripAdvisor är att man får allt samlat 
på ett och samma ställe säger Pia. Det finns självklart flera 
bra och viktiga kanaler att ”visa upp sig genom”, men det ena 
behöver ju inte utesluta det andra. Ju mer besökaren hittar 
att äta, bo och göra här i Höga Kusten och Ådalen, desto 
större är chansen att de stannar en natt extra. 
Vill du ha hjälp med att registrera din verksamhet på Trip- 
Advisor är du välkommen att kontakta pia@yourwill.se eller 
lars.holmberg@kramfors.se

Pia Berggren från YourWill AB tillsammans med Hans Nolén på Allsta Gård.

PROJEKT HJÄLPER BESÖKSNÄRINGEN ATT SYNAS DIGITALT

Region Västernorrland utlyser årligen ett antal kulturstipendi-
er, varav ett är riktat till de kulturella och kreativa näringarna 
i länet. Stipendiet är på 50 000 kr och kan tilldelas person, 
företag eller ideell organisation, verksam och mantalsskriven  
i Västernorrland. 
Ifjol tilldelades Ubbe Byström och Markus Molin, musik-
handledare på Kramfors särskola, stipendiet. De är verksamma 
som musiker, låtskrivare, underhållare och workshopledare. 
Sista dag för ansökan är 15 september.  
För mer information, se Region Västernorrlands hemsida, 
www.rvn.se

STIPENDIUM TILL KULTURELLA 
OCH KREATIVA NÄRINGAR


