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Det ser ljust ut för Fiskja utanför Kramfors och det beror 
inte bara på att det rent bokstavligt håller på att våras. 
Det händer också positiva saker i Norrlandspojkarnas 
stora fastighet på orten. För ett år sedan öppnade XL-
Bygg Fresks sin bygghandel och nu är det dags för nästa 
hyresgäst att flytta in. Den 1 maj tar 
Samhall sina nya lokaler i besittning. 
- Med sina 17.100 kvm är detta vår, 
till ytan, enskilt största fastighet, 
säger Norrlandspojkarnas vd, Håkan 
Andersson. Och vi ser en stor poten-
tial här.  

Något som lockar 
Norrlandspojkarna köpte fastigheten 
i Fiskja redan 2004. Av olika anled-
ningar blev planerna på en större 
handelsplats inte verklighet då, men 
man har hela tiden sett möjligheterna. 
- Det är jätteviktigt att man får in en 
ankarhyresgäst, som i sin tur lockar 
såväl kunder som andra, komplette-
rande verksamheter till området, säger 
Håkan.  

- XL-Bygg är en sådan hyresgäst. Bara under det senaste 
året har vi fått fler förfrågningar på den här fastigheten, 
än vad vi totalt fick under de första tio åren.

Skräddarsyr efter behov 
Samhalls lokaler har genomgått en totalrenovering med 
bl.a. ett nytt betonggolv och en del andra anpassningar 
till verksamheten. Här ska bl.a. inrymmas ett tvätteri. 
- Det är en del av vår affärsidé att skräddarsy lokaler 
utifrån hyresgästernas behov, säger Håkan. Vi köper in 
utvecklingsfastigheter, som vi sedan rustar upp och alter-
nativt säljer eller förvaltar själva.

Öppna för fler satsningar 
- Anläggningen i Fiskja ligger i en fantastisk miljö vid 
Kyrkviken och Riks 90 och med ett lagom avstånd till 
stan för att vara intressant för många, säger Håkan. Med 
sin takhöjd och flexibilitet är lokalerna perfekta för olika 
former av lager, produktion och handel. 
Norrlandspojkarna har i huvudsak sin verksamhet i 
Sundsvallsområdet, men man är öppna för fler satsningar 
även i Kramfors. 
- Hittar vi rätt objekt, så är det naturligtvis intressant, sä-
ger Håkan Andersson. Och vi har väldigt goda erfarenhet-
er av samarbetet med näringslivsavdelningen i Kramfors.
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DET VÅRAS FÖR FISKJA 
ALLT FLER INTRESSERADE AV ETABLERING

”Vi ser en stor potential.” 
 - Håkan Andersson

HÅKAN ANDERSSON



På Torggatan i Kramfors ligger en second hand-butik, 
som i första hand har som målsättning att hjälpa utsatta 
och behövande människor i Kramforsområdet. Hela 
överskottet går direkt till den som behöver hjälp, utan 
mellanhänder och administrativa avgifter. Hjälpen utgår 
inte som rena pengar utan i form av gåvor vid akuta 
behov.  
2005 flyttade Kristin och Nils Moberg till Bollsta från 
Stockholm och under Kramforsåren har man bl.a. hunnit 
med att driva djurbutiker, både i Bollsta och i Kramfors. 
Men sedan några år är det Familjeskyddet som gäller. I 
oktober flyttade verksamheten tvärs över Torggatan till 
större lokaler, där man nu, på ett helt annat sätt, kan 
exponera sina varor till en allt större kundkrets. 
- Det verkar som om folk har fått upp ögonen för oss och 
vår hjälpverksamhet, säger Nils. Vi tar emot i princip allt 
som är säljbart och vi är väldigt måna om att allt vi säljer 
ska vara helt och rent.

Snabba beslutsvägar 
Hjälpverksamheten har tidigare bedrivits i form av en 
egen stiftelse, men nu sker den direkt genom makarna 
Mobergs bolag. 
- Det ger snabbare beslutsvägar och helt andra möjlighe-
ter till akut hjälp, säger Kristin.  

- I julas kunde vi t.ex. dela ut 176 julklappar, åtta mat-
kassar, en diskmaskin och tre julgranar, säger Nils. Det 
känns fantastiskt tillfredsställande att få göra den typen 
av insatser. 
Ett annat sätt att få in medel till hjälpverksamheten är att 
utföra mindre byggnadsarbeten. Nils har en bakgrund 
som bl.a. arbetsledare inom byggbranschen och dessa 
kunskaper kan nu appliceras på jobb som målning, ta-
petsering, mindre ombyggnationer och altanbyggen. Och 
även städning.

Anställda på önskelistan 
Kristins och Nils arbetsdagar ryms inte inom några nor-
mala kontorstider och lediga dagar är ett närmast okänt 
begrepp. 
- Att kunna anställa någon eller några för viss avlastning 
står högt på önskelistan, säger Nils. Samtidigt som vi hela 
tiden måste skära ner på kostnaderna för att få maximalt 
överskott till hjälpverksamheten. 
- Men vi tycker fortfarande att det här är fantastiskt kul 
och inspirerande. Att kunna hjälpa andra är något som 
gör att man verkligen sover gott om nätterna. 
Läs mer om Familjeskyddet och deras verksamhet på  
familjeskyddet.se

”VI SOVER GOTT OM NÄTTERNA” 
SECOND HAND FÖR HJÄLP I FÖRSTA HAND

SIDAN 3 | KRAMFORS NÄRINGSLIV | APRIL 2017

NILS MOBERG

http://familjeskyddet.se


E-avrop, olika typer av information, möten och företags-
frukostar är några av de verktyg som kommunens upp-
handlingsenhet nyttjar för att sprida kunskap om aktuella 
upphandlingar. 
- Vi använder oss av alla tillgängliga kanaler för att nå ut 
så brett som möjligt, säger Anita Åberg, som jobbat i fem 
år som upphandlare på kommunen. Vi uppmanar t.ex. 
alla företagare att prenumerera på E-avrop för att ha bästa 
koll. 

- Naturligtvis följer vi lagen om offentlig upphandling och 
de kommunala riktlinjerna, men vi vill ju samtidigt möj-
liggöra och hjälpa. Utan att för den skull diskriminera. 

Bättre än någonsin 
- Jag vill påstå att vi kommunicerar mer än någonsin med 
leverantörerna i dag, säger Anita. Vi kollar också med den 
upphandlande enheten, om det är några kända leverantö-
rer som saknas i den aktuella upphandlingen. 
En upphandlingsform som speciellt gynnar mindre lokala 
leverantörer är den s.k. direktupphandlingen. Det gäller 
upphandlingar, där totalsumman ligger under 500.000 
kronor för hela avtalsperioden. Eftersom man dessutom 
kan dela upp upphandlingen i mindre enheter, såväl geo-
grafiskt som när det gäller mer preciserad typ av varor och 
tjänster, så har små företag här en helt annan möjlighet att 
konkurrera. 

- Vi kan också teckna avtal med flera leverantörer i en och 
samma upphandling, säger Anita. De får då en inbördes 
rangordning och vid varje beställning går frågan först till 
”nummer 1”. Om denne inte har möjlighet, så går frågan 
vidare till ”nummer 2” o.s.v.  

Håll koll på upphandlingarna! 
- Det är glädjande, att upphandlingarna är utformade och 
uppdelade så, att många lokala leverantörer kan vara med 
och konkurrera, säger Anita Åberg. 
Och kommunens näringslivschef, Conny Eriksson, håller 
med. 
- Jag vill uppmuntra dig som företagare att verkligen hålla 
koll på kommunens upphandlingar, säger han. Det är 
lättare än vad du kanske tror, att bli en av kommunens 
leverantörer. 
Kommunens upphandlingsenhet har i dag två anställda 
och man ansvarar för upphandlingar inom hela kom-
munkoncernen, d.v.s. även exempelvis åt bostadsföretaget 
Krambo. Aktuella upphandlingar finns alltid på kom-
munens hemsida kramfors.se under Näringsliv & arbete/
Aktuella upphandlingar.
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E-AVROP UNDERLÄTTAR VID UPPHANDLINGAR

ANITA ÅBERG

Kramfors kommun upphandlar årligen varor och tjänster för 
cirka 350 miljoner kronor. Under 2016 gjordes 76 upphand-
lingar och det kom in 176 anbud och 565 frågor.

Exempel på avtal som har tecknats med lokala leveran-
törer under den senaste tiden: 
Kontorsmöbler och arbetsstolar – Holmbergsbordet 
Gardiner, hemtextilier m.m. – Möbler & Hemkultur 
Fritids-/Idrottskläder – Intersport och Sportringen 
Audio/videoutrustning – Ådalens TV-Service och Cityexperten 
Vitvaror/hushållsmaskiner – Elkedjan 
Bilvårdsprodukter - Mekonomen

FAKTA I KORTHET

”Vi uppmanar alla företagare att 
prenumerera på E-avrop.” 

- Anita Åberg
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Team Mid Sweden bjuder, i samarbete med Kramfors 
kommun, in dig som lokalt företag till ett föredrag om 
internationalisering och export. Därefter bjuder vi på mat 
och inspirationsföreläsning med entreprenören Thomas 
Ek, som på kort tid fick OBH Nordica att bli ett av Sveri-
ges mest framgångsrika varumärken.  
Thomas har ett stort antal utmaningar i bagaget. Med 
sin stora kompetens inom försäljning, marknadsföring, 
ledarskap och ett hängivet arbete skapade han en fantas-

tisk framgångssaga. Ledord som innovation, design, mod, 
snabbhet och kraftfull marknadsföring bidrog till att 
utmana de multiinternationella aktörerna.  
Kom och inspireras!

Tid: Tisdag 4 april klockan 17.00-19.00 
Plats: Hotell Höga Kusten, Hornöberget

ANMÄLAN: Senast 31 mars via denna länk 

AGERA REGIONALT, TÄNK GLOBALT, NÅ INTERNATIONELLT

Är du företagare inom de kulturella och kreativa näringar-
na? Eller nyfiken på kommunens kulturliv?  
Då är du välkommen till vår första träff med kultursek-
torn i kommunen.

Tid: Torsdag 6 april kl. 18.00 
Plats: Box Destilleri

Ta chansen att träffa andra kulturarbetare, arrangörer, 
föreningar och företag inom de kulturella och kreativa 
näringarna, inspireras och utbyt erfarenheter. 
Jan Sahlén hälsar välkommen och berättar om kommu-
nens nya tankar och satsningar kring kultur. Kajsa Åberg 
från Umeå universitet, pratar om kopplingen mellan 
kultursektorn i Kramfors kommun och hennes forskning 
kring besöksnäring. Peter Söderlind berättar historien 
bakom Rootsy Music Ådalen. 

Det blir musik, vi bjuder på fika, baren är öppen och mat 
finns att köpa.  
Varmt välkommen!  
Se evenemangskalendern på www.kramfors.se för mer 
information och anmälan.

MED KULTUREN I FOKUS

THOMAS EK

https://system.anido.se/eventsignup.php?ev_id=651&c=97
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Hola Folkhögskola erbjuder en kurs där 
deltagarna utvecklar verktyg för ett håll-
bart småskaligt företagande. Under kur-
sen skapas gemenskap, kunskapsgrund 
och kontaktnät som ger handlingskraft 
för deltagarna att ta steget och starta sin 
verksamhet.

Kursen innehåller

• Relationsbyggande marknadsföring

• Företagsformer, introduktion till  
   bokföring och företagsbyråkrati

• Planeringsverktyg

• Hållbar ekonomi

• Identifiera säljkanaler

• Fördjupad kvalitetsdiskussion

• Planetära gränser och resiliens

Deltagaren behöver ha kunskap inom 
det område som företaget ska verka, 
alternativt inhämta det parallellt med 
kursen. Efter fullföljd utbildning ut-
färdar skolan ett intyg på genomförda 
kursmoment. 

Kontakt och mer information om 
kursen: 
Linda Isaksson: 0612-856 06  
linda.isaksson@hola.se 
Sök till kursen via skolans hemsida 
www.hola.se senast den 15 maj 
Serviceavgift: 1 500 kr per termin 
Kurslängd: 21 augusti 2017 - 8 juni 2018 
Distanskurs, 9 obligatoriska träffar 
Studietakt: 50% 
Studiemedelsberättigad: Ja

KURS I SMÅSKALIGT FÖRETAGANDE AKTUELLA  
UPPHANDLINGAR
Textilslöjdmaterial 
Sista anbudsdag: 2017-04-02

Telefoner och tillhörande produkter 
& tjänster 
Sista anbudsdag: 2017-04-03

Disk- och spoldesinfektorer 
Sista anbudsdag: 2017-04-10

Trä- och metallslöjdmaterial 
Sista anbudsdag: 2017-04-10 
 
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler 
på Folksam 
Sista anbudsdag: 2017-04-27

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

