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1985 tog Mark Collins från USA och Liselotte Nord-Collins 
från Stockholm båda sin examen vid veterinärhögskolan i 
Ulltuna. Det var också där som det ”klickade” och man blev 
ett par. Sedan dess har de kamperat ihop som makar och 
kollegor och i sin veterinärklinik har man verkat såväl i USA 
som i Sverige. 
Sedan 3 juli finns deras företag, Nyland Smådjursklinik, 
på plats i sina nya lokaler på Biskopsgatan 1 i Nyland, där 
tidigare delar av Hälsocentralen huserade. 
- Det är fantastiska lokaler för vår verksamhet, säger Mark.

Föll för skönheten 
Någon anknytning till Nyland finns inte i grunden. Det var 
under en fiskeresa i norr som Mark och hans son ”drabba-
des” av den överväldigande skönheten i Höga Kusten. 
- Det är ju så fantastiskt vackert här, säger Mark, och vi tog 
snart ett beslut om att flytta upp och starta en verksamhet.  
Sonen Mark, som är läkare, tillträder snart en tjänst i 
Kramfors, och hans sambo Anja är utbildad veterinär och 
utgör en tredjedel av personalen på Smådjurskliniken. Trion 
har vid det här laget en gedigen erfarenhet av såväl medicin-
ska utredningar som kirurgiska ingrepp. I huvudsak utgörs 
kundkretsen av hundar och katter.  

- Arbetet på en mindre klinik ger en helt annan närhet till 
våra kunder och deras djur, säger Liselotte. Och man får 
dessutom hålla på med alla ingredienser i veterinärjobbet.

Ensamma med LigaSure 
Nyland Smådjursklinik är, så vitt man vet, ensamma i Sve-
rige om att använda sig av LigaSure, en teknik som används 
vid kärlförsegling i samband med kirurgiska ingrepp. 
- I stället för att knyta kärlen för hand, som annars är 
standard inom djursjukvården, använder vi instrument som 
via en dator levererar exakt så mycket energi som behövs för 
att smälta samman bindväv i kärlväggarna permanent, säger 
Mark. 
- Metoden har funnits i många år, och det är märkligt att 
inte fler använder sig av den.  Den förhindrar postoperati-
va blödningar, som annars är ganska vanliga, och är både 
snabbare och skonsammare för individen. 
Efter bara ett par månader i Nyland sprudlar veterinärtrion 
redan av tillfredsställelse över situationen. 
- Vi har blivit väldigt fint mottagna här, av folk i allmänhet, 
av myndigheterna och av kollegor i branschen, säger Liselot-
te. Vi är verkligen supernöjda!
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DE FÖLL FÖR SKÖNHETEN
ANJA WELTZIEN, LISELOTTE NORD-COLLINS OCH MARK COLLINS

HÖGA KUSTEN LOCKADE DJURKLINIK TILL NYLAND



Med detta program får du som företags-
ledare kunskap och vägledning kring 
tillväxt och de områden som är grunden 
för framgång. Från inriktning, till be-
manning, produkter 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 11 oktober och den pågår vid fem 
tillfällen, varannan onsdag, fram till av-

slutning den 6 december. Plats återkom-
mer vi till senare.  
Mer om programmet: Klicka här. 
Priset per deltagare är 2000 kr + moms 
och en förutsättning för start är att vi får 
ihop tillräckligt många anmälda. Sista 
anmälningsdag är 29 sept.

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

SEMINARIESERIE FÖR  
FÖRETAGSLEDARE
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AKTUELLA  
UPPHANDLINGAR
Stations- och uniformskläder,  
Räddningstjänsten 
Sista anbudsdag: 2017-09-04

Laboratorietjänster 
Sista anbudsdag: 2017-09-18

Kommunens upphandlingsenhet 
använder upphandlingsverktyget 
e-Avrop.  På www.e-Avrop.com 
kan du som leverantör kostnads-
fritt registrera dig, ta del av aktu-
ella upphandlingar samt lämna 
anbud till upphandlingar.

JONAS ULANDER ANDERS BOSENIUS

Årets Företagsgala går av stapeln den 10 
november på Bollsta Folkets Hus. Även i 
år kommer olika utmärkelser att delas ut. 
Vilka som ska få dem är upp till dig! 
Näringslivsenheten Kramfors kommun 
uppmanar dig att rösta på de entrepre-
nörer du vill uppmärksamma, som du 
tycker har gjort något utöver det vanliga 
inom kommunens näringsliv. 

 

Nomineringsperioden pågår mellan 23/8 
och 19/9. Information om vad katego-
rierna 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, Handels-
banken och Kramfors kommun. 

NOMINERA TILL  
FÖRETAGSGALAN

ÅRETS FÖRETAGARE 

ÅRETS BUTIK

ÅRETS SMÅFÖRETAGARE

ÅRETS FUTURA

ÅRETS AMBASSADÖR

ÅRETS START-UP

KATEGORIER:

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

– FOKUS TYSKLAND
Tid: 18 sep 2017 9:30 - 16:00 
Plats: Hotell Höga Kusten
Business Swedens chefsekonom 
Lena Sellgren och Catharina Dreier 
från Business Sweden i Berlin ger 
dig värdefull kunskap som kan 
bidra till ökade affärer.  
Du träffar också representanter 
från Business Sweden Västernorr-
land, Almi Mitt, Enterprise Europe 
Network EEN, Exportkreditnämn-
den EKN, Landstinget Väster-
norrland samt Handelskammaren 
MittSverige.  
Läs mer genom att KLICKA HÄR.

LENA  

SELLGREN

CATHARINA  

DERIER

http://www.kramfors.se/download/18.5596bc0015dabf6f63c871d6/1504017254486/Fortbildning%20f%C3%B6r%20f%C3%B6retagsledare%202017.pdf
http://www.e-Avrop.com
http://www.kramfors.se/nominera
http://www.business-sweden.se/Export/Seminarier-och-events/EventsSeminarier/fokus-tyskland/
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Det blåser en lätt medvind för vindkraftsprojekten i kom-
munen. Trots en del överklaganden, så ser tidplanerna ut att 
hålla ganska bra. Inom en fyraårsperiod kan drygt 200 nya 
vindkraftverk vara i drift inom och i närheten av kommunen. 
Och för lokala företag och entreprenörer gäller det nu att vara 
på hugget, om man vill konkurrera om de arbetstillfällen och 
intäkter som står på spel.

När det gäller Kabeko Krafts fyra planerade projekt, Knäsjö-
berget, Vitberget, Storhöjden och Sörlidberget, så fortsätter 
arbetet enligt planerna. Målsättningen är att man ska kunna 
bygga 100 vindkraftverk med driftsättning 2020-2021. 
- Vi har mätt vinden sedan 2010, något som är ovanligt 
omfattande i sammanhanget. Det har visat sig att det t.o.m. 
blåser bättre än vad vi först räknade med. Nyligt utförda 
produktionsoptimeringar visar dock att tillståndsområdena 
bara rymmer 85 vindkraftverk. Under projekteringen har 
vi tvingats avveckla flera delområden av olika anledningar, 
säger Jesper Berg, projektledare hos Kabeko Kraft.

Nya utmaningar 
För att nå upp till 100 vindkraftverk finns utbyggnadsplaner 
norr om Storhöjden och söder om Sörlidberget, och arbetet 
pågår för fullt. 
- Vitberget prövas nu av mark- och miljödomstolen och dom 
väntas till vintern. Vi räknar med en ny överklagning till mark- 
och miljööverdomstolen men det ingår redan i tidsplanen. 

Sedan 2010 har det 
naturligtvis hänt en del 
på marknaden. Intäkten 
per producerad kWh 
har halverats sedan 
2010, samtidigt som 
kostnaderna för t.ex. 
nya kraftledningar och 
anslutning till stamnätet 
har stigit. Hos Kabeko 
Kraft har man dock aldrig tvekat, när det gäller att slutföra 
projekten. 
- Sverige har tydliga mål, när det gäller förnybar energi, säger 
Berg. Då behövs vindkraft, prioriterad till områden där det 
blåser. Och det gör det verkligen här. 
- I den här branschen handlar det om ständigt nya utma-
ningar, men det gäller att se helheten och att hitta positiva 
synergieffekter genom t.ex. samprojekteringar.

Över gränsen 
I gränstrakterna mot Härnösand ligger Björnlandshöjden, där 
E.ON Wind, på mark som i huvudsak ägs av SCA, planerar 
att bygga 40-45 vindkraftverk. Projektet drivs parallellt med 
en satsning på Hästkullen, på gränsen mellan Härnösand och 
Timrå, där 80-85 kraftverk ska sättas upp. Totalt handlar det 
om en investering på cirka 5 miljarder kronor. 

MEDVIND FÖR NYA KRAFTVERKSBYGGEN
DRYGT 200 NYA VINDKRAFTVERK INOM 4 ÅR

JESPER BERG
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Plats: Pizzerian Dallas, Nyland 
Tid: 13 september kl. 07.30 – 09.05 
Frukost serveras från 07.30. Föreläsningarna startar 08.00. 

SOVER DU MED OBJUDNA GÄSTER I SÄNGEN? 
BugBrake är en lösning på problem med vägglöss, ett 
problem som vuxit med 500 % de senaste åren. Jan-Olof 
Wiberg, innovatören bakom idén, berättar om sin utveck-
lingsresa och hur han samarbetat med bl.a. Biz-Maker 
för att nå framgång, inte bara i Sverige utan även i andra 
länder. Bli inspirerad att ta tag i dina egna idéer. Kanske 
kan Jan-Olofs idé och resa ge dig en kick. 

TOPPLÅN FÖR FÖRETAG – EXKLUSIVT FÖR NORRLAND 
Daniel Moberg, företagsanalytiker på den statliga stiftel-
sen Norrlandsfonden, berättar om fondens uppdrag att ut-
veckla det norrländska näringslivet och på vilket sätt man 
med olika finansieringslösningar hjälper företag att växa. 

FROM STRUCTURAL FLOORS TO WOODEN POSTCARDS 
Xander Vos äger och startade Beavers Woodland AB 2013 
i Fålasjö. Han berättar om sin resa och sin framtid. Före-
draget sker på engelska, men frågor kan ställas på svenska. 
”I will give a short overview what we did, what we do and 
what we are going to do.”

Frukosten kostar 70 kronor och betalas på plats.  
Bindande anmälan: Senast 11 september till  
tel. 0612– 80 000, e-post: komin@kramfors.se.
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Elnätet till vindkraftsparkerna börjar byggas under 2018 
och driftsättningen av verken sker sedan stegvis. Under 
2021 räknar man med att samtliga verk ska vara i drift. 
- Vi beräknar att den årliga produktionen totalt hamnar på 
mer än 1 300 GWh, säger projektledaren Magnus Kullberg. 
Det motsvarar hushållsel till ungefär 260 000 hushåll och 
ett minskat koldioxidutsläpp på 871 000 ton per år. 
- Några överklaganden har i vanlig ordning kommit in 
från intressegrupper och närboende, men i stort tycker jag 
att inställningen till satsningarna har varit positiv.

Lokala arbetstillfällen 
20-30 procent av investeringsvolymen är möjlig för lokala 
och regionala bolag och entreprenörer att konkurrera 
om. Det kan t.ex. gälla betongarbeten, spräng-, gräv- och 
schaktarbeten, vägbyggnation, avverkning, mobilkranar, 
transporter och bevakning. 
Förutom de direkta kontrakt som finns vid etableringen 
av parkerna tillkommer också en hel del intäkter för lokala 
företag inom exempelvis livs- och drivmedelsförsäljning, 
kost och logi, fordons- och däckservice. 
- Även om behovet av arbetsinsatser är fler under byggfa-
sen, genereras en hel del arbetstillfällen också under drift-
fasen, säger Kullberg. Grundbemanningen för vindkraft-
verk är cirka en tekniker per tio verk. 
Leverantörer/entreprenörer som vill marknadsföra sina 
produkter och tjänster vid de båda E.ON/SCA-projekten 
kan göra det genom att klicka in sig via följande länk  
”Klicka här”

 
 

Miljoner till närområdet 
I anslutning till de aktuella projekten finns möjligheter 
även för det lokala föreningslivet och andra lokala sam-
manslutningar att få en del av kakan. Det lokala utveck-
lingsstödet uppgår till i storleksordningen 10.000 kronor 
per vindkraftverk och år. Totalt för de nämnda projekten 
betyder det cirka 2 miljoner kronor att fördela per år under 
de 25 år, som är kraftverkens beräknade livslängd. 

Mer information om ansökningsförfarande och vilka krite-
rier som gäller kommer så småningom.  

MAGNUS KULLBERG

JAN-OLOF WIBERG DANIEL MOBERG XANDER VOS

http://www.sca.com/sv/fornybar-energi/vi-erbjuder/vindenergi/vindbasen---intresseanmalan-tjanster-och-produkter/

