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- Många företag nyttjar redan nu flygplatsen för sina resor, 
men det kan bli mycket bättre. 
Det säger Per Enroth, flygplatschef på Höga Kusten Airport 
och från 1 juni ny vd i flygplatsbolaget. 
- Det känns som om vi är på rätt väg. Flygbolaget Nextjet, 
som trafikerar flygplatsen i dag, har nya ägare och de har 
en mycket positivare syn på marknadskommunikation och 
kundperspektiv. 
Nextjet har flugit Kramfors – Arlanda sedan 2008. I dag 
heter destinationerna även Gällivare och Lycksele. Behovet 
av platser på rutten Gällivare – Stockholm, med mellan-
landning i Kramfors, är stort och ett större flygplan, en 
ATR 72 med 66 platser, finns sedan en tid insatt på den 
trafiken. Det ökar också markant kapaciteten till Arlanda 
där det tidigare varit problem med platstillgång p.g.a. för lite 
stolskapacitet.

Hoppas på trafikplikt 
- Vi hoppas att även Höga Kusten Airport så småningom, 
liksom en del andra norrländska flygplatser, ska innefattas  
i den s.k. trafikplikten, säger Enroth. Det innebär att staten 
upphandlar flygtrafik som bedöms som transportpolitiskt 
motiverad, men som inte är kommersiellt lönsam.   
- Ett avtal med Trafikverket skulle sträcka sig över fyra år, vil-
ket skulle skapa bättre förutsättningar för framförallt dom som 
väljer att flyga till och från Höga Kusten Airport men också för 
ett arbete att utveckla flygplatsen för ett ökat resande.

Charter till Höga Kusten 
När det gäller planerna på charterflyg så fortsätter arbetet 
för ett förverkligande. Det handlar då inte om resor från 
Kramfors till olika semestermål utan om resor utifrån till 
Höga Kusten samt storstadsresor från Höga Kusten Airport. 
- Förhandlingar pågår med en researrangör och vi hoppas 
att trafiken ska kunna starta under nästa år. Vi vet att det 
t.ex. i Tyskland och Nederländerna finns ett stort intresse  
av att besöka Höga Kusten. 
- Flygplatsen är jätteviktig för näringslivet och för kommu-
nen och vi bör verkligen utnyttja den som den resurs den är, 
säger Staffan Östman, chef för kommunens samhällsavdel-
ning. Och den har alla möjligheter att utvecklas ytterligare 
som ett nav i vår kommunikationsmix för Norrlandskusten.
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FLYGPLATSEN VIKTIG FÖR NÄRINGSLIVET

PER ENROTH



I fjol utsågs Kramfors till årets klättrare 
vid Svenskt Näringslivs undersökning 
av företagsklimatet i länet. Även i år får 
vi betyget 3,3 av 6 och håller därmed 
ställningarna. 
- Vi har tagit fasta på några områden 
och satsat extra på dem, säger Conny 
Eriksson, näringslivschef. 
Svenskt Näringsliv gör årligen en un-
dersökning om hur företagsklimatet är i 
landets kommuner. I Kramfors kommun 
gick enkäten ut till 200 företag, varav 96 
valde att svara. 23 kommunpolitiker har 
också varit med i betygsättningen.

Delad tvåa i länet 
Omdömet 3,3 ska jämföras med medel-
värdet i Sverige, som är 3,4. Jämfört med 
ifjol behåller vi samma omdöme. Sett 
till Västernorrlands län ligger Kramfors 
på delad silverplats (med Örnsköldsvik) 
efter segraren Timrå.  
- Vi arbetar strategiskt för att förbättra 
förutsättningarna att starta och driva 
företag här. Medborgardialoger ger oss 
möjlighet att ha kontakt med invånarna 
och vi har en bra relation med skolvärl-
den för att möta näringslivets behov av 
arbetskraft, säger Conny Eriksson.

Skolan över snittet 
Glädjande nog är just skolan ett starkt 
område för vår kommun. Rubriken 
”Skolans attityder till företagande” får 

betyget 4 och placerar oss över medel-
snittet i Sverige. Över medel får vi också 
när det gäller området upphandling. 

Detta bör utvecklas 
Det finns också saker som bör prioriteras 
högre. De som svarat på undersökningen 
efterlyser bland annat en bättre förståelse 
hos tjänstemän och politiker. En förbätt-
rad lokal infrastruktur och IT-nät likaså. 
Man vill också att dialogen mellan kom-
mun och företag ska förbättras. 
Kommunalrådet Jan Sahlén (S) uttryck-
er sin belåtenhet över utvecklingen.  
- Det finns många plustecken och med 
tanke på att all attitydpåverkan är ett 
långsiktigt arbete, tror jag vi kommer att 
ta ytterligare steg i rätt riktning.

KRAMFORS NÄRINGSLIV  
HÅLLER STÄLLNINGARNA
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•  Företagens egna initiativ

•  Tillämpning av lagar och regler

•  Service till företagen

•  Kommunens information

•  Dialog med kommunledningen

ANDRA OMRÅDEN SOM FÖRBÄTT-
RAT SITT OMDÖME SEDAN I FJOL

AKTUELLA  
UPPHANDLINGAR
Säkerhetskontroll, röntgenutrustning 
för flygplats 
Sista anbudsdag: 2017-06-25

Fabriksny avfallskross 
Sista anbudsdag: 2017-06-26

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.

Framtidens arbetskraft och 
möjligheterna till företagsstöd var 
teman för den välbesökta närings-
livsfrukosten, som arrangerade på 
Ullångers Hotell & Restaurang 
den 10 maj. 
Osman Saidabdala och Örjan Löf 
från Arbetsförmedlingen berättade 
om hur man som arbetsgivare kan 
använda mångfald som konkur-
rensfördel. Om de olika stödmöj-
ligheterna, som står till företagens 
förfogande, berättade Charlotte 
Ehinger och Lisa Holmer från 
landstinget respektive länsstyrelsen.

FRUKOSTMÖTE 
I ULLÅNGER

CONNY ERIKSSON, JIMMY SÖDERSTRÖM, HJÖRDIS ÅSANDER, JAN SAHLÉN OCH SVENSKT NÄRINGSLIVS 

ANNA HEDENSJÖ JOHANSSON GLÄDS ÖVER FÖRETAGSKLIMATET I KRAMFORS.

FÖREDRAGSHÅLLARNA VID FRUKOSTMÖTET

CAROLINE STRINDLUND, JAN RÖHLANDER, 

CHRISTER WESTIN OCH JANNE MELLANDER
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1998 startades IT-företaget Space2u av 3 lokala entreprenö-
rer i kommunen. Sedan dess har företaget vuxit, sakta men 
säkert, och två år i rad blev man utnämnda till Sveriges bästa 
webbhotell. I juni 2013 köptes Space2u av det börsnoterade 
bolaget Oniva Online Group Europe AB. Med över 15 000 
kunder, fördelade över alla världsdelar, är Space2u Webhos-
ting i dag tillsammans med övriga systerbolag i koncernen  
ett av de ledande webbhotellen i Sverige. I Ådalshälsans 
gamla lokaler på Järnvägsgatan i Kramfors utvecklas just nu 
hela koncernens kundtjänst. Sedan 2014 har personalstyrkan 
vuxit från sju till 34 anställda. Bara i år har nio personer 
nyanställts.

Norrland inger trygghet 
- Vi driftar allt från den lilla föreningens hemsida till helhets-
lösningar för internationella bolag, säger platschefen Johan 
Wedin. Genom åren har vi byggt upp ett väldigt gott rykte 
i branschen och just det faktum att vi är från Norrland har 
helt tydligt också en trygghetsskapande effekt. 
Sedan 2014 har företaget bytt lokaler i Kramfors två gånger, 
eftersom man successivt har vuxit ur kostymen. 
- Vår målsättning är naturligtvis att fortsätta växa under 
kontrollerade former, säger Johan. Och på sikt kan det säkert 
uppstå ett behov av större lokaler igen.

Prisar Ådalsskolan 
Personalen i kundsupporten utgör en viktig del av företagets 
goda renommé. 

- Vi satsar mycket på internutbildning och vi har ett jättebra 
samarbete med Ådalsskolan, säger Wedin. Just nu genomför 
t.ex. tre elever hela sitt tredje gymnasieår med praktik hos 
oss, något som sedan direkt leder till en anställning. 
- Jag vill i sammanhanget ge en speciell eloge till rektor 
Peyman Vahedi, som varit en stor entusiast och påskyndare 
till detta. 
Lukas Karlsson är en av de aktuella gymnasieeleverna. 
- Det här är en fantastisk lösning, säger han. Det är inte alla 
förunnat att ha ett jobb, som man dessutom redan kan och 
tycker om, direkt efter studenten. 

ONLINE GROUP FORTSÄTTER ATT VÄXA

JOHAN WEDIN

SUPPORT FRÅN KRAMFORS TILL ALLA VÄRLDSDELAR

JOHAN WEDIN OCH LUKAS KARLSSON



NILS MOBERG

Hallå där, Börje Westerlind från 
Höga Kusten Nöje, som 16-17 
juni, för 4:e året i rad, arrange-
rar Kramfors Folkfest. 

Börjar feststämningen infinna sig? 
- Än är det mycket jobb som åter-
står, men det är ett bra tryck  
på biljettfronten. Jag tror att vi har 
en bra mix av artister som tillsam-
mans tilltalar en bred publik.  
Det är allt från Pistvakt till Ken 
Ring. Andra inslag på scenen är 
Nordman, Mariette, Emil Asser-
gård och Simon Zion.

Brukar ni ha tumme med vädret? 
- Så har det inte alltid varit och vi 
är naturligtvis väldigt väderbero-
ende. Speciellt på fredagskvällen 
kan det bli lite kallt. Då gäller det 
att ha en underhållning och en 
stämning som värmer. 

Hur ser ni till att folkfesten även 
blir en företagsfest? 
- Företagen är en mycket viktig 
målgrupp för oss. För att kunna 
arrangera folkfesten år efter år 
behöver vi deras stöd. Vår målsätt-
ning är att göra det så attraktivt 
och trivsamt för dem, som det bara 
är möjligt. Vi har t.ex. ett särskilt 
företagstält på plats. Det finns ett 
antal företagspaket att välja mellan 
och vi skräddarsyr givetvis alla 
paket utifrån företagens önskemål 
och behov. Det här kommer att bli 
en kanonfest även i år!

Företagspaket till Folkfesten  
beställs hos Börje Westerlind,  
tel. 070 233 58 26 eller  
e-post borje@strikenoje.se

Hallå där!
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Sedan fyra år finns det ett Ambassa-
dörsnätverk i Kramfors kommun. Syftet 
med nätverket är att stärka den lokala 
attraktionskraften genom att allt fler 
talar väl om vår kommun. Idag finns 
det cirka 100 Ambassadörer runt om 
i kommunen, både företagsledare och 
privatpersoner.  
Att vara Ambassadör innebär bl.a. att 
sprida det goda budskapet via person-
liga möten och genom sociala medier. 
Att stå och verka för en välkomnande 
positiv attityd. Det finns massor av bra 
grejer som händer i hela kommunen och 

vi ska höja stoltheten och attraktionen 
genom att berätta mer om dem. 
Ambassadörerna får via Ambassadörs- 
nytt, cirka 4 gånger per år, information 
om vad som händer runt om i kommu-
nen. De bjuds också årligen in till tre 
möten, där man utbyter erfarenheter 
och lyssnar till något föredrag om 
värdskap. 
Du som vill bli Ambassadör i Kramfors 
kommun kan gå in på hemsidan kram-
fors.se och anmäla ditt intresse under 
E-tjänst/Näringsliv & arbete.

100 AMBASSADÖRER SPRIDER  
DET GODA BUDSKAPET

I höst planerar Näringslivsenheten att 
genomföra en kortare seminarieserie 
för företagsledare och andra i ledande 
positioner som vill utveckla sitt sälj- och 
marknadsarbete. Vi kommer också att 
beröra ledarrollen och resonera och 
reflektera över ledarskap i teori och 
praktik. 
Grunderna i seminarieserien handlar om: 
- Föredragningar med utgångspunkt i 
vedertagna metoder för framgångsrikt 
sälj- och marknadsarbete 
- Praktiskt arbete kopplat till deltagar-
nas branscher och verksamheter 
- Affärsutveckling 

- Ledarskapsfrågor utifrån teori och 
praktik, behovsstyrt utifrån deltagarnas 
verklighet.

Seminarieserien har ett upplägg med 
tre timmars arbete fem vardagskvällar 
varannan vecka med start vecka 37 och 
avslutning vecka 45. 
Priset per deltagare: 2000 kr + moms.  
En förutsättning för start är att tillräck-
ligt många anmäler sig.

Mer information och preliminär anmälan:  
Anders Bosenius, Näringslivsenheten  
Tel: 0612-80 514    
E-post: anders.bosenius@kramfors.se

SEMINARIESERIE FÖR FÖRETAGSLEDARE

NORDTRAFOS VD, ANDREAS SJÖHOLM, BERÄTTAR OM FÖRETAGETS PRODUKTER FÖR NÅGRA AV KOM-
MUNENS AMBASSADÖRER.



SIDAN 6 | KRAMFORS NÄRINGSLIV | JUNI 2017

I Västernorrland har det skapats ett nätverk av aktörer för att 
på bästa sätt hjälpa företagen med frågor om finansiering och 
export. 
Kramfors kommun (Näringslivsenheten) har regelbunden 
kontakt med dessa aktörer, både genom nätverksträffar och 
när enskilda företagsbehov uppstår.  
Kontaktperson Näringslivsenheten: Marcus Grönlund,  
tel: 0612-80 504, e-post: marcus.gronlund@kramfors.se 

Nedan följer en kort presentation av aktörerna:

Landstinget Västernorrland 
Företagsstöd som innebär att landstinget kan stödja en del av 
investeringar och satsningar till företag för utveckling av sina 
verksamheter. 
Charlotte Ehinger, tel: 070-267 47 62,  
e-post: charlotte.ehinger@lvn.se  
www.lvn.se 

Business Sweden 
Erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalise-
ring. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd 
på en ny marknad. 
Bengt Högberg, tel: 070-594 11 08,  
e-post: bengt.hogberg@business-sweden.se  
www.business-sweden.se 

Exportkreditnämnden (EKN) 
Är en affärspartner till exporterande företag och banker. Hos 
EKN kan du försäkra dig mot risken för utebliven betalning 
för både små och stora affärer i de flesta av världens länder. 
Robert Wickman, tel: 0709-30 42 44,  
e-post: robert.wickman@ekn.se 
www.ekn.se 

Almi Företagspartner 
Har du en idé om en produkt eller tjänst? Är du på väg att 
starta eller köpa ett företag? Eller driver du redan ett företag? 

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets 
alla faser. 
Marie Wiklund, tel: 070-638 23 22,  
e-post: marie.wiklund@almi.se 
www.almi.se/mitt 

Enterprise Europe Network (EEN) 
Hjälper dig att hitta affärskontakter främst i Europa. EEN 
har ett stort kontaktnät av kollegor inom nätverket samt med 
andra offentliga och privata aktörer. 
Terese Nordquist, tel: 0704-06 61 23,  
e-post: terese.nordquist@almi.se 
www.enterpriseeurope.se 

Handelskammaren 
Har ett brett utbud av tjänster såsom att vara en betrodd tred-
je part i affärssammanhang eller att agera medlare vid skilje-
förfaranden. De hjälper också till med handelsdokument. 
Oliver Dogo, tel: 070-318 69 11,  
e-post: oliver.dogo@midchamber.se 
www.midchamber.se 

BizMaker 
Har du en idé eller ett företag som du vill utveckla? Har du 
drivkraft och ambitioner? Hos BizMaker hittar du energi, 
kunskap och nätverk så att dina affärer kan växa sig starkare. 
Jan Röhlander, tel: 073-180 01 58,  
e-post: jan.rohlander@bizmaker.se 
www.bizmaker.se 

High Coast Invest 
Jobbar med investeringsfrämjande insatser för Västernorrland. 
Som en lokal partner till Business Sweden är syftet att locka 
utländska etableringar och investeringar till vår region. 
Mikael Aamisepp, tel: 073-270 45 74,  
e-post: mikael@highcoastinvest.com  
www.highcoastinvest.com

TEAM MID SWEDEN HJÄLPER FÖRETAGEN

Två nya affärer har öppnats i centrala Kramfors.  Inrikt-
ning är bl.a. produkter som efterfrågas av många nyan-
lända i kommunen.  
På Stationsgatan har Ghiramay Tesholy öppnat sin butik, 
Alems Livs och på Torggatan är det Ousama Azima, som 
driver nyöppnade Azima Livs. 
Kommunens näringslivsenhet hälsar båda företagen 
välkomna till Kramfors.

NYA AFFÄRER I KRAMFORS

HJÖRDIS ÅSANDER OCH OUSAMA AZIMA GHIRAMAY TESHOLY
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Sommaren närmar sig med stormsteg. Åtminstone är det 
så man vill se det. Värmen har tyvärr uteblivit under lång 
tid. Inom näringslivet verkar dock värmen vara ytterst 
påtaglig. Så gott som alla företag har visat på imponerande 
goda resultat. Naturligtvis är det oerhört tillfredsställan-
de, då det är en grundbult för att kommunen ska kunna 
utvecklas och kunna erbjuda bättre service till alla. 
Ett vår/sommartecken är också Svenskt Näringslivs Enkät-
släpp som numer kommer ut den här perioden. Vid fjol-
årets redovisning av enkätsvaren fick kommunen bakläxa 
på bland annat kommunens information till företagen, 
samt dialogen mellan kommunledningen och företagen. 
Eftersom jag upplever att vi övergripande har arbetat re-
lativt mycket med dessa frågor, är jag glad att liksom ifjol 
fick skolans attityder till företagande högst betyg av alla 
frågor.  
 

Paradoxalt nog fick tillgången till medarbetare med rele-
vant kompetens, sämst betyg. Faktiskt det enda området 
som är under godtagbart. Det blir en utmaning att gemen-
samt förändra den tillgången i framtiden. 
Glädjande är också att det framgår att upphandlingsen-
heten har jobbat ordentligt för möjligheten att man lokalt 
ska kunna komma ifråga i många av de upphandlingar 
som genomförs. Här ligger vi ordentligt före Sverige i 
genomsnitt. 
Det är givet att vi ska gå igenom de svar som kommit in 
och försöka anpassa framtida arbete efter dessa. Vi går 
till halvtidsvila för 2017 med förhoppning om ytterligare 
framgångar för alla företag. 

Ha en trevlig sommar, önskar Näringslivsenheten.

Conny Eriksson 
Näringslivschef

ETT NÄRINGSLIV SOM VÄRMER

Vad händer på arbetsmarknaden? 
Martin Gandal, arbetsmarknads-
analytiker på Arbetsförmedling-
en, berättar om vad som sker på 
arbetsmarknaden i Västernorrland 
den närmaste tiden. 
Hur ser arbetsgivare i Västernorr-
lands län på de kommande tolv 
månaderna? 

Nextjet informerar om nyheter 
och företagslösningar 
Angela Friberg, Key Account 
Manager på NextJet, informerar 
om resandeutvecklingen 
under 2017, samt nyheter och 
företagslösningar.  

NÄRINGSLIVSFRUKOST OM  
ARBETSMARKNAD OCH RESANDE

Tid: 14 juni kl. 07.30-09.00 
Plats: Hotell Kramm, Kramfors 

Frukosten kostar 70 kronor och betalas på plats.  
Bindande anmälan: Senast 12 juni till Kom in,  
tel: 0612– 80 000, e-post: komin@kramfors.se



www.kramfors.se

TILLSAMMANS BYGGER VI FRAMTIDEN – I HELA KRAMFORS!
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