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HON SKA UTVECKLA  
KULTUREN I KOMMUNEN

SIDAN 3

Nu får Chivas  
nära till ”doktorn”



Mitt i all rapportering om besparingar och nerdragningar 
inom vården i Ådalen, känns det bra att kunna rapportera 
om en helt annan utveckling. För flatcoated retrievern 
Chivas och hans djurvänner i Kramfors blir det nu plöts-
ligt en mycket bättre och närmare service, när det gäller 
hälso- och sjukvård. 
Så fort renoveringen av lokalerna är klar, öppnar veterinär 
Connie Regnersen sin mottagning vid Limstagatan mitt 
i Kramfors. Kombinerat med arbetet på mottagningen 
kommer hon även i fortsättningen att åka ut bland djuren 
på gårdarna runt om i kommunen.  
- Det är blandningen och variationerna som är roligast, 
säger hon. 

Inget självklart val 
Trots att hon är uppväxt med djur, och med en pappa 
som arbetade som djurskötare, var yrkesvalet ändå inte 
självklart för Connie. 
- Jag funderade bland annat på att plugga biologi, säger hon, 
och jag var över 30, när jag började plugga till veterinär. 
Den slutliga yrkesinriktningen är dock inget som hon 
ångrar. Djur och natur är två särklassiga intressen. 
- Vi har Sveriges finaste natur här i kommunen och jag är 
ofta ute och kollar på t.ex. blommor, insekter och fåglar. 

Döpt efter lappugglan 
Lappugglan är en av Connies favoritfåglar och hon har 
döpt sitt företag, Tita Grå veterinärpraktik, efter en 
äldre beteckning på fågeln. Namnet Tita Grå kommer 
ursprungligen från myterna om trollpackan med samma 
namn som var känd för sin slughet och alltid vann i vad-
slagning med Hin Håle. 
Connie Regnersen har tidigare jobbat som veterinär i bl.a. 
Nyland och Sollefteå. Efter en sejour i Sundsvall blev 
hemlängtan för stark och sedan i september har Nordvik 
varit den fasta punkten i verksamheten. På naturbruks-
gymnasiet har hon, förutom sin mottagning, också ägnat 
sig åt undervisning av blivande djurvårdare. Men nu blir 
alltså nya mottagningen i Kramfors utgångspunkten för 
Kramfors egen veterinär. 
Finns det då utrymme för egna djur i en tillvaro så fylld 
av omsorg om andras? 
- För tillfället har jag ”bara” en hund, men det lär nog bli 
fler djur, nu när jag flyttar till ett större hus. 
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GLÄDJEBESKED TILL CHIVAS OCH HANS VÄNNER 
NY VETERINÄRMOTTAGNING I KRAMFORS

”Vi har Sveriges finaste  
natur här i kommunen.” 

   - Connie Regnersen



I de två senaste numren av NäringslivsMagasinet 
har vi tagit upp temat kompetensförsörjning och den 
stora utmaning vi har att hjälpa kommunens företag 
att hitta rätt arbetskraft. I månadens magasin ställer vi 
oss den här frågan:  
Är kulturen viktig för kompetensförsörjningen i kom-
munen? 

Inte bara ett jobb 
Karin Högström tillträdde nyligen den nya tjänsten 
som kulturstrateg på Kramfors kommun och flyttade 
hem från Stockholm med sin familj.  
- Vi flyttar inte bara till ett jobb. Vi flyttar till en ny 
hemort med ny bostad, nya grannar och ny fritid, 
säger hon. 
- Ett attraktivt kulturliv är viktigt, oavsett ålder. En 
period i livet kanske klubbliv och bio är viktigast. För 
andra är det tillgången till barnteater och aktiviteter 
för de små. Ytterligare andra vill kanske kunna gå på 
konserter och spelningar, se kvalitativ konst eller ha 
möjlighet att skapa själva, säger Karin.

Skapa och ta del av 
Kramfors har ett rikt kulturliv, men vi kan bli 
vassare! Vi ska både kunna skapa och ta del av olika 
kulturyttringar i kommunen. 
- Det finns massor av forskning som visar att kultur 
och kreativitet är kopplat till hälsa och innovation, 
poängterar Karin. Så man kan säga att kulturen är 
viktig för att Kramforsborna ska må bra, för inflytt-
ningens skull och för näringslivet. 
Kramfors kommun har valt att satsa på utveckling 
av kulturen i Kramfors kommun och anställt Karin 
Högström som kulturutvecklare. Om man har tankar 
eller idéer kring hur kulturen ska utvecklas i Kram-
fors, är det bara att kontakta Karin.

Hjördis Rislund Åsander
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ETT ATTRAKTIVT KULTURLIV ÄR VIKTIGT
FÖRETAGSKLIMATET

KARIN HÖGSTRÖM

”Det finns massor av forskning som 
visar att kultur och kreativitet är 

kopplat till hälsa och innovation.” 
- Karin Högström
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Intresset för lägenheterna i det planerade 
hyreshuset vid Limstagatan i Kramfors 
är mycket stort. På bara något dygn kom 
det in 50 intresseanmälningar till de 18 
lägenheterna som beräknas stå klara för 
inflyttning under 2018. 
- Vi ser verkligen fram emot detta, säger 
Magnus Rhodin Wiese på byggföretaget 
Husindustrier, som köpt den s.k. ”luck-
tomten” och som nu väntar på att få sätta 
spaden i jorden. 
- Tomten har ett perfekt läge, mitt i 
centrum, och hela projektet förmedlar en 
mycket positiv känsla.

Superbra bemötande 
Bemötandet från kommunen är enligt 
Magnus en viktig anledning till att man 
satsar i Kramfors. 

- Vi har fått ett superbra bemötande, säger 
han. Och beslutshanteringen har varit före-
dömligt snabb och positiv. Vi har erfaren-
heter från andra kommuner, där motsva-
rande hantering har tagit upp emot tio år.

Det kan bli fler 
Hyreshuset kommer att bestå av fyra 
våningar med affärslokaler i gatuplanet 
och hyreslägenheter i form av ettor, tvåor 
och treor i resten. Ett möjligt alternativ 
är att huset byggs ihop med det befintliga 
Willyshuset.  
Hyreshuset i Kramfors är Husindustriers 
nordligaste projekt hittills. Och det kan bli 
fler satsningar på orten. 
- Det finns andra intressanta lägen i Kram-
fors, säger Magnus. Men vi tar ett projekt 
i sänder.

STORT INTRESSE FÖR PLANERAT HYRESHUS

AKTUELLA  
UPPHANDLINGAR
VA-material 
Sista anbudsdag: 2017-02-05

Tolkförmedlingstjänst 
Sista anbudsdag: 2017-02-07

Ramavtal Gardiner (direktupphandling) 
Sista anbudsdag: 2017-02-08

Gräsklippningsentreprenad 
Sista anbudsdag: 2017-02-09

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.

Svenskt Näringslivs enkät om 
företagsklimatet har skickats ut till 
cirka 1.800 företagare i Västernorr-
lands län. Kom ihåg att svara på 
enkäten. Den ger information om 
vilka områden som bör förbättras 
för att skapa förutsättningar för 
god tillväxt i näringslivet. 

ENKÄT SVENSKT  
NÄRINGSLIV

Välkommen att medverka som 
utställare på Jobbmässan 2017!

Tid: 15 mars kl. 09.00 – 12.00 
Plats: Ådalsskolan

Anmäl er verksamhet redan i dag på 
e-tjanster.kramfors.se/jobbmassan 
Sista anmälningsdag: 22 februari!

Läs mer på kramfors.se/vag-
ledningscentrum under fliken 
”Mässor och event”

Arrangörer: Ådalsskolan, Arbetsför-
medlingen och Näringslivsenheten

JOBBMÄSSAN 2017

MAGNUS RHODIN WIESE
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Hallå där, Per Segerström, vd 
på JacobSeger Invest AB, som 
förvärvat samtliga aktier i Dock-
staföretaget SCIM Display.

Varför valde ni att satsa på SCIM 
Display? 
Jag och kollegan Roger Jacobsson 
söker välskötta och framgångsrika 
företag som är inne i en genera-
tionsväxling på ägarsidan och där 
vi ser en potential för utveckling 
och tillväxt. SCIM Display uppfyl-
ler alla dessa kriterier.

Förre ägaren, och företagets 
grundare, Sixten Larsson, säger 
sig vara övertygad om att ni ska 
lyfta bolaget till nästa nivå. Hur 
ser den ut? 
Vi tror att vi, med vår kompetens 
inom bl.a. digitalisering i ett brett 
perspektiv och inom internatio-
nell försäljning, ska få företaget 
att växa. Inom 5 år siktar vi på en 
tredubbling av omsättningen, som 
i dag ligger på nio miljoner kronor. 
Företaget har i dag fem anställda 
och i takt med omsättningen kom-
mer även personalstyrkan att öka.    

Hur ser de kortsiktiga planerna ut? 
I första hand ska vi vårda och se 
till att behålla de kunder som vi 
redan har. Samtidigt undersöker 
vi möjligheterna att expandera på 
exportsidan och att hitta nya pro-
dukter som kompletterar dagens 
utbud.

SCIM Display, som grundades 1987, 
utvecklar, tillverkar och säljer ett 
brett produktprogram för prisinfor-
mation och lagermärkning främst till 
butiker och lageranläggningar. Läs 
mer på scim.se

Hallå där!

Tid: 1 februari

Plats: Hotell Kramm

12.00 Dagen börjar med lunch (bekostas 
av dig som deltagare). 
13.00 Föreläsning med Simon Jaktlund 
om stadsarrangemanget LocalsOnly. 
Simon var projektledare under 3 år i ett 
projekt som syftade till att skapa stolthet, 
interaktion och kunskap i Östersund hos 
Östersundarna själva. 
14.00 Paus med energifika. 
14.30-16.30  Individuell och gruppverk-
stad. Nu är det dags för DIG att klura ut 
vad du älskar med Kramfors. Är du hem-
mablind? Optimism, pepp och just DITT 
Kramfors är i fokus under detta pass. 
18.30 Afterwork middag och go stäm-
ning (bekostas av dig som deltagare). 

19.00-20.00 Föreläsning. Surfbukten - 
ett gräsrotsinitiativ som förändrade en 
stads image!

Alternativ 1: 
Anmäl er till hela dagen.

Alternativ 2: 
Anmäl er enbart till kvällens Afterwork 
middag och föreläsning.

Anmälan sker till info@kramforshandel.se 
senast 31/1 kl. 15.00

Arrangörer: 

LÅT DIG INSPIRERAS AV SIMON JAKTLUND 
”ÅRETS PLATSMARKNADSFÖRARE 2016” 

ROGER JACOBSSON PER SEGERSTRÖM


