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Det sjuder av framtidstro i Norabygden. Många unga 
familjer har flyttat in i området och nu har man också fått 
en modern träffpunkt som ett naturligt nav i tillvaron. 
Den 8 april invigdes nya ICA Strömmen och inte minst 
för Erik Palmquist, den unge ICA-handlaren, och hans 
personal har en dröm blivit verklighet.

Insåg potentialen 
Det var inte direkt någon slump att Erik blev ICA-hand-
lare. Det ligger, kan man säga, i släkten. Mamma Anna 
och brodern Gustaf driver nu, efter en sejour i Dock-
stahallen, en ICA-butik i Kiruna. Själv började Erik sin 
butiksbana med sommar- och helgjobb på butiken i Nora, 
som sedan 2006 då drevs av Anna och Anders Palmquist. 
- Efter skolan blev det jobb i butiken på heltid, säger Erik. 
Men det var först efter en butiksledarutbildning, som 
intresset väcktes på allvar. 
- Redan då var det ordentligt på G med Höga Kusten och 
vi insåg tidigt potentialen med ICA Strömmen.  
De gamla lokalerna började bli allt för trånga och svårar-
betade och planerna på en ny butik, en Träffpunkt Nora 
värd namnet, började ta form. 

Tveksamma i början 
- Från ICA centralt var man nog lite tveksamma i början, 
minns Erik. Men vi har verkligen bevisat att vi hade rätt i 
vår optimism.  
Den nya butiken, som har fyra anställda, har blivit en suc-
cé och Norabornas köptrohet är lika stor som glädjande. 
- Dom har alltid varit köptrogna och det är i stor utsträck-
ning befolkningen här som styr vårt sortiment, säger Erik. 

Vi har en ständig dialog med våra kunder och försöker 
hela tiden leva upp till deras behov och förväntningar.

Fika och fågelskådning 
Den nya butiken rymmer minst dubbelt så mycket varor 
som den gamla. Det är framför allt färskvarorna som fått 
betydligt mer utrymme.  
Inom kort kommer en del av butiken att förvandlas till en 
mera påtaglig träffpunkt, där man kan sätta sig ner med 
en kopp kaffe och dryfta världsproblemen. Ett mera udda 
inslag i planerna är en utveckling av fågelskådarplatsen 
utanför butiken.  
Den gamla butiksbyggnaden ska nu rivas och ge plats för 
en asfalterad parkeringsyta.
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TRÄFFPUNKT NORA – ETT LYFT FÖR BYGDEN

ERIK PALMQUIST



När SKL för fjärde gången redovisar 
resultatet för öppna jämförelser Företags-
klimat hamnar Kramfors kommun på 
plats 41 i rankingen av de 147 kommu-
ner som deltog 2016. Glädjande är att 
Nöjd Kund Index (NKI) fortsätter att 
stiga. Mellan 2012 och 2016 har NKI 
stigit från 67 till 74.

Nöjda företagare! 
Rankingen där Kramfors kommun ham-
nade på plats 41 baseras på företagarnas 
svar i undersökningen Löpande Insikt. 
Även andra kunder har fått enkäten och 
svaren visar att de varit lika nöjda som 
företagarna. 
- Vi är glada över det fina resultatet! 
Nu ska vi fira på förvaltningen och 
sedan jobba vidare med Miljö- och 
byggnämndens målsättning - en myn-
dighetsutövning i ständig utveckling, 
säger Siv Sundström, förvaltningschef på 
Miljö- och byggförvaltningen och Malin 
Svanholm, ordförande i Miljö- och 
byggnämnden.

Vad handlade undersökningen om? 
De som fått enkäten har fått ett beslut 
eller haft tillsynsbesök. I Kramfors ingick 
Miljö- och byggförvaltningens arbete 

med bygglov, miljö- och hälsoskydd, livs-
medelskontroll samt serveringstillstånd. 
Enkäten hade 38 frågor som omfattade 
11 bakgrundsfrågor, tre NKI-frågor 
(Nöjd-Kund-Index) samt 24 frågor 
kopplade till sex serviceområden: in-
formation, tillgänglighet, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Mer om undersökningen hittar du ge-
nom att klicka här. 

MYNDIGHETSUTÖVNING MED KVALITÉ
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NILS MOBERG

Hallå där, Saadula Khalil, 
ägare till Lundegrillen, som 
2013 flyttade sin rörelse över 
Ångermanälven från Lunde till 
Klockestrand.

Blev det som du hade tänkt dig? 
- Ja det blev det.  Det går minst 
lika bra för oss på den här sidan 
älven och jag ångrar inte flytten. 
Många kunder har vi fått behålla 
och många har tillkommit. I dag 
är vi tre personer som arbetar här 
och nu ser vi fram emot sommaren 
och turistströmmen. Den betyder 
mycket för vår verksamhet.

Du kom från Kurdistan till Sve-
rige 2000 och efter tre år i Umeå 
gick flytten till Kramfors. Vad är 
det som är så bra med Kramfors? 
- Vi är en stor familj och alla har 
fått jobb och trivs jättebra här. 
Min fru är t.ex. byggnadsingenjör 
och arbetar på Kramfors kommun 
och vi har tre barn. Vi känner oss 
hemma här och har fått många 
nya vänner. Det blir numera bara 
något kortare besök varje år i vårt 
tidigare hemland.

I år är det 10 år sedan du tog 
över Lundegrillen. Har du några 
planer för framtiden? 
- Det är klart att man gärna skulle 
vilja ha en utökning av verksam-
heten med fler kunder året om, 
men just nu är verksamheten väl 
anpassad till lokalerna. En utök-
ning skulle kräva en utbyggnad 
och det är inte aktuellt för tillfället 
i alla fall.

Hallå där!

Tid: 10 maj kl. 07.30 – 09.05 
Plats: Ullångers Hotell & Restaurang 
Frukost serveras från 07.30. Föreläsning-
en startar 08.00

FRAMTIDENS ARBETSKRAFT - SÅ HÄR 
SER DEN UT! 
Osman Saidabdala och Örjan Löf från 
Arbetsförmedlingen berättar om hur du 
som arbetsgivare kan använda mångfald 
som konkurrensfördel.

VILKA MÖJLIGHETER TILL STÖD FÖR 
FÖRETAG FINNS? 
Charlotte Ehinger, som handlägger 
företagsstöd på landstinget, berättar om 
vilka möjligheter som finns.

2014 -2020 VILKA STÖD FINNS FÖR 
LANDSBYGDEN? 
Inom Landsbygdsprogrammet 2014-
2020 finns möjlighet för jordbruksföre-

tag och andra företag på landsbygden att 
söka företagsstöd för investeringar.

Lisa Holmer från länsstyrelsen infor-
merar om de stöd som finns och vilka 
villkor som gäller.

Frukosten kostar 70 kronor och beta-
las på plats.  
Bindande anmälan: 
Senast 8 maj till Kom in  
tel: 0612– 80 000,  
e-post: komin@kramfors.se.

NÄRINGSLIVSFRUKOST 10 MAJ

SIV SUNDSTRÖM

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/lopandeinsikt.6696.html
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En aktuell rapport över vilka företag som startats i Kramfors kommun under perioden 
nov 2016 – mars 2017. Företagare som startar sin verksamhet enbart via registrering 
hos Skatteverket (F-skattsedel utan namnregistrering hos Bolagsverket) kan oavsiktligt 
missas vid sammanställningarna av de nya företagen.  
 
FÖRETAG      BRANSCH ELLER HUVUDSAKLIG VERKSAMHET

LAB Bygg, Bemanning & Allservice   Bygg, bemanning och service 
Parceparts Production AB    Legoarbeten inom skärande bearbetning 
Lasus Marktjänst Handelsbolag  Gräv- och marktjänst 
Allsta Gård      Jordbruk, gårdsförsäljning, café, B&B 
Höga Kusten Mejeriet     Bondgård med mjölk- & köttproduktion 
Kustflyg i Noraström Holding AB   Förvaltning & personaluthyrning 
Fredrik & Magnus Maskin i Ådalen AB   Försäljning & service av fordon, bilverkstad  
Json Design   Skönhetsbeh. Design-logotype tillverkn. 
D Nordin Entreprenad AB    Bygg-& anläggningsbranschen, service 
Kramfors Café & Bageri AB    Café & bageri 
LGW Mur & Kakel AB    Murning, kakelsättning & bygg 
Ullångers Plåt AB     Plåtarbeten inom byggbranschen 
Litström Fastigheter AB    Förvaltning & verksamhetskonsulting 
Nässom Invest AB     Redovisning, konsultverksamhet, förvaltn. 
Jovatts AB      Gräv & maskinentreprenad 
Anybody Beautyshop AB   Butikshandel med kosmetika mm 
Fiberteam Skandinavien AB    Bredbandsutb. & fiberinstallationer 
Restaurang Björnstugan AB    Restaurangverksamhet 
SF Rör & Värme     VVS & värmesystem 
Xcellentski i Sverige     Sälj & produktutv. inom skidindustrin 
denicemoberg AB     Kostscheman, PT-tjänster & blogg 
Friskyblue AB      Utveckling & försäljning av bagar  
Jönssons Glasmästeri i Kramfors AB   Glasmästeri & byggverksamhet 
Kramfors Lantmagasin AB    Handel med djurfoder, trädgård mm 
Kazem Almasi Fastigheter AB    Fastighetsförvaltning 
GE Invest i Höga Kusten AB    Förvaltning, handel & uthyrning 
Ifo Invest AB      Aktie & värdepappersförvaltning 
Olle Vasiliou      Golv- & väggbeläggningsarbeten 
Sixten Larsson Förvaltning KB   Förvaltning av värdepapper 
Cathy Diongu      Konsultverksamhet 
Smultrongläntan – Pedagogisk Omsorg Kramfors   Pedagogisk verksamhet,  
    dagbarnvårdare 
Ödmark & Andersson AB    Service vid fartygsanlöp 
Erik Åmell      Litterärt & konstnärligt skapande 
Raimonds hemrenovering    Byggnadssnickerier, renovering 
Hårsang Camp AB     Campingverksamhet 
Brinks Smide      Tillverkn. & försälj. av handsmidda prod. 
Förberget AB      Event, boende, restaurang, guidning mm 
Skulefestivalen AB     Arrangera musikfestivaler 
Lastbils & Entreprenadservice Höga Kusten AB   Service & rep av lastbilar &  
    entreprenadm. 
Bröderna Edefalls Entreprenad AB   Åkeriverksamhet, uthyrning, förvaltning 
Skogs Studio House of Sweden KB   Event och fastigheter 
Café Nyfika med bifirma Ord mot Ord   Caféverksamhet & översättning

NYA FÖRETAG I KRAMFORS AKTUELLA  
UPPHANDLINGAR
Glasmästeritjänster 
Sista anbudsdag: 2017-05-07

Elektrikertjänster 
Sista anbudsdag: 2017-05-14

Maskin, transporttjänster och vinter-
väghållning 
Sista anbudsdag: 2017-05-16

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.

http://www.e-Avrop.com

