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I 20 år har Birgitta Edholm varit biodlare. 2003 startade 
hon sitt bolag, Norabygdens Honung, och i dag har hon 
30 bisamhällen utspridda i Norabygden. Till härom året 
var hennes fastighet i Gräta centralpunkt i verksamheten. 
Nu finns den på hennes drömställe i Torrom, där hon dri-
ver Honungsbutiken och det nyöppnade Honungscaféet. 

– Jag har länge drömt om att komma över det här stället, 
säger hon. Och när det blev till salu härom året, slog jag till. 

Honungscaféet, som öppnade i sommar, artade sig direkt 
till en succé.

Fin respons 
50-80 personer har besökt anläggningen varje dag och här 
kan man verkligen frossa i honungsprodukter. Vad sägs 
om kaffe med chokladhonung, kanelbullar med peppar-
kakshonung, cupcakes med grädde, smaksatt med apel-
sinhonung och strössel av pollen från egna bin, fralla med 
whiskyhonung, honungsflarn och honungsglass. Bara för 
att nämna några exempel, som får munvattnet att flöda.

– Det är fantastiskt med all respons jag får från kunderna. 
Det betyder jättemycket.

Levande trädgård 
I botten har Birgitta en trädgårdsutbildning och ett stort 
trädgårdsintresse. Det kan man ana när man ser trädgår-
den och blomsterprakten i anslutning till caféet. 

– En del perenner fanns här redan när vi flyttade hit, 
säger hon, och vi har fortsatt att utveckla det. En kund 
frågade spontant, om hon hade kommit till paradiset och 
det är ju inget dåligt betyg.

På gården finns också två utrotningshotade lantraser, 
nämligen Åsbohöna och Svensk blå anka. Dessa raser be-
varas i en levande genbank i samråd med jordbruksverket 
och ger nu trädgården extra liv.

Honung till frukost 
– Jag har massor av idéer för framtiden, säger hon.  
En utbyggnad av caféet och ett bimuseum är ett par  
exempel. Men ekonomin sätter ju tyvärr vissa gränser. 

Med honungen som bas lever och utvecklar Birgitta nu  
sin dröm, en dröm som allt fler får ta del av. Och hon 
lever verkligen som hon lär. Just nu blir det t.ex. blåbär 
och honung till frukost varje dag.Läs mer om bl.a. honung och biodling på norahonung.se
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BIRGITTAS BAS ÄR BLOMMOR OCH BIN 

NISCHADE CAFÉER BLEV ETT  FRAMGÅNGSRECEPT I NORA

– Det är fantastiskt med all respons jag får från kunderna

http://norahonung.se


Det började 2007 med att en av stugorna på gården i Östanö 
behövde målas. På baksidan av stugan fanns en del vildvux-
en rabarber och det var den som väckte en idé i huvudet på 
Annelie Öhman.

– Jag tyckte att man borde kunna utveckla och förädla rabar-
bern, säger hon. Och i samma veva hittade jag en bok som 
handlade om just det.

Annelie fick kontakt med en av odlarna som omnämndes i 
boken. Han uppmuntrade henne att satsa och på den vägen  
är det. 

En ”Sara Sjöström” 
För sex år sedan öppnades rabarberkaféet och Annelies före-
tag, Östanö Skafferi, fick ytterligare ett ben att stå på.  
Satsningen har varit framgångsrik. Vid SM i Mathantverk 
2013 i Östersund gjorde Annelie en ”Sara Sjöström”, d.v.s.  

tog hem guld, silver och brons i olika grenar på samma mäs-
terskap. Guld blev det för rabarbersaften, silver för rabarber-
marmelad med jordgubbar och brons för blåbär och svartvin-
bärsjuice.

– Det var fantastiskt roligt, säger hon. En bekräftelse på att 
man är på rätt väg och att det lönar sig att satsa på kvalitet.

Ren koskit 
För tillfället finns 300 plantor i rabarberodlingen. Varje år 
kompletteras den med nya inslag och vart tionde år är det dags 
att dela på plantorna och att ge dem en nystart.

– Jag använder bara kravodlad matrabarber för förädling, 
säger Annelie. Det är sorter som har mindre oxalsyra och som 
ger mer färg. Det ger den fina färgen på saften och marmela-
den, som naturligtvis inte innehåller några konserveringsmedel.

– Det är jätteviktigt att odlingen är helt ekologisk.  
Det enda vi tillsätter är ren koskit.

Vill bygga ut 

Arrangemangen med musik i trädgården och rabarberfika 
har blivit populära inslag i verksamheten och det kommer att 
vidareutvecklas till nästa sommar. Högt på önskelistan finns 
också en utbyggnad av kaféet, för att verksamheten inte ska 
vara så väderberoende. Och bland planerna finns också ett 
julöppet.

Annelies och Pers barn, Oskar och Ida, utgör elfte generationen 
på Pers familjegård, som Annelie nu, mer eller mindre bok-
stavligen, har lagt rabarber på.

ANNELIES RABARBERSAFT GAV SM-GULD
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– Det är jätteviktigt att  
odlingen är helt ekologisk

Läs mer om Östanö Skafferi och Rabarberkaféet på ostano.se

NISCHADE CAFÉER BLEV ETT  FRAMGÅNGSRECEPT I NORA

http://ostano.se


Näringslivschef Conny Eriksson om den tänkta  
försäljningen av Gerdins Industrial System:

”Det är självklart att man får lite hicka, när kommunens 
största familjeföretag skall säljas. Vad kommer att hända  
med verksamheten? Hur påverkar det antalet anställda?  
Vad är anledningen till försäljningen?

Efter att ha lyssnat av med Peter Gerdin framkommer det,  
att initiativet till försäljningen kommer från Gerdins själva. 
De har haft olika scenarier att ta ställning till. Allt ifrån 
att själva köpa befintliga företag, för att kunna utvecklas 
som koncern, till det aktuella scenariot, att ingå i en större 
koncern. Allt för att vara så attraktiva som möjligt för sina 
kunder.

Som Peter säger, ser han stora möjligheter till att det ska 
kunna bli ökade affärer och därigenom möjligen mer syssel-
sättning. Självklart är det svårt att garantera, att det inte efter 
ett tag kan bli förändringar. AQ Group har emellertid inga 
tidigare verksamheter i Norrland och det borde borga för 
fortsatt kontinuitet.

På frågorna om risk för kommande rationaliseringar i och 
med köpet har AQ:s grundare i tidningsintervjuer svarat: 
”Nej vi har inga såna planer. Vi går in för att utveckla saker”.

Från kommunens sida är det viktigt att hålla uppsikt på den 
eventuella förändringen och att ha en öppen dialog med de 
nya ägarna. Om affären blir av, blir det från 3/10.”

AQ Group AB, med ca 4.700 anställda runt om i världen, har 
tecknat en avsiktsförklaring med Gerdins Holding AB om att 
förvärva 100% av aktierna i Gerdins Industrial System AB med 
bl.a. dotterbolagen Gerdins Components AB och Gerdins Cable 
Systems AB i Mjällom. 

Gerdins Industrial System AB har en omsättning på ca 430 mkr 
och ca 450 anställda. Verksamheten bedrivs i Mjällom, Västerås 
och Sollefteå i Sverige samt  i Starogard/Gdanski i Polen.

Gerdins Cutting Technology AB med verksamhet i Mjällom ingår 
inte i  Gerdins Industrial System AB och således inte i affären.

STORAFFÄR  
I KRAMFORS KOMMUN
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Under sommaren har projektet Framtidsbygget påbörjat ett arbete på bred front genom 
att i dialog med medborgare skapa en bild över hur boende och verksamma använder 
Kramfors kommun, vilka styrkor vi har och vad vi är stolta över. 

Aktiviteter kommer att fortsätta under hösten i form av föreläsningar av Jan Gunnarsson 
i dialog och värdskap för både politiker, tjänstemän och ambassadörer för Kramfors kom-
mun. Ett arbete kommer även att inledas med att skapa en väl förankrad serviceplan för 
kommunen, för att bilda en gemensam syn på framtidens service i Kramfors kommun. 

Kontaktperson: Martin Söderström,  
tel: 0612-80 115  
e-post: martin.soderstrom@kramfors.se

FRAMTIDSBYGGET – EN HEL KOMMUN

FAKTA I KORTHET

Jan Gunnarsson

mailto:martin.soderstrom@kramfors.se
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Här kommer en aktuell rapport över  
vilka företag som startats i Kramfors 
kommun under perioden april – aug 
2016. Företagare som startar sin verksam-

het enbart via registrering hos Skattever-
ket (F-skattsedel utan namnregistrering 
hos Bolagsverket) kan oavsiktligt missas 
vid sammanställning av de nya företagen. 

Företag ............................................... Bransch eller huvudsaklig verksamhet
Jony and Moon HB ................................................Livsmedel, kläder och restaurang

Marka Maskin .............................................................Fordonsuthyrning & skogsverksamhet

For Each AB .................................................................Programutveckling & IT-tjänster

Sundströms skog & grönyta .............................Skogs-, grönyte- och fastighetstjänster 

Energy Sourcing Tools Sweden AB ..............IT-system & tjänster för energimarknaden

Höga Kusten Golv & Slip .....................................Golvslipning och mattläggning

Patrik Hammarström .............................................Hälsovård

Tryggves Måleri AB .................................................Måleriverksamhet

TM Byggservice AB ................................................Byggverksamhet & förvaltning

NordHyr AB .................................................................Uthyrning & förvaltning

Britas Ljus .....................................................................Tillverkning & försäljning av stearinljus

HK Import AB .............................................................Produktion & försäljning 

Knafsnoret AB ............................................................Fastighetsförvaltning

Sannaudio AB ............................................................Ljudproduktion & tjänsteförsäljning

Höga Kusten Fastighetsmäklare AB .............Fastighetsmäkleri

Lina Melin ....................................................................Konsumenttjänster

Mjälloms Invest AB .................................................Ledningstjänster & uthyrning av maskiner 

Gamze och Gizem AB ...........................................Restaurang

COOPERIO AB ............................................................Handel med säkerhets- & skyddsutrustning

Rullander Kakel & Klinker AB .............................Golv- & väggbeläggningsarbeten

Brasko Sweden AB ..................................................Fastighetsförvaltning

Lars Hägglund...........................................................Rekond & bilservice

Connie Regnersen ..................................................Veterinärverksamhet

NYA FÖRETAG  
I KRAMFORS KOMMUN Hallå där, Latte Eklund och 

Tero Libell på Via Ferrata,  
vars verksamhet med fyra 
klättringsleder på Skuleberget 
blivit en av de stora turistmag-
neterna i Höga Kusten.

Hur är läget? 
Tack bra! Något slitna efter en ma-
kalös högsäsong. Det är lite skönt 
att det är lugnare nu, då vi kör på 
till slutet av oktober.

Hur har sommaren varit så här 
långt? 
Helt fantastisk! Rekord i juni och 
tokrekord i juli med en ökning på 
hela 45% mot tidigare toppnote-
ring. Väldigt mycket nya kunder 
som hittat till Höga Kusten. Sär-
skilt finländare från andra sidan 
kvarken.

Har ni några intressanta planer 
för framtiden? 
Ja, det har vi. Flera faktiskt.  
Det finns ingen plats för fler leder 
på Skuleberget, så det är dags för 
oss att ta nästa steg. Inget vi kan 
berätta om just nu, utan vi får väl 
se i vilken riktning det går i vinter, 
när vi har tid att ta tag i det.

Läs mer om Via Ferrata och om  
bergsklättringens hisnande värld  
på viaferrata.se

Hallå där!

Tero och Latte

http://viaferrata.se


I strålande väder genomfördes den årliga golftävlingen 
KIAB/Handelsbanken Open.

Ett samarrangemang mellan ovanstående aktörer och  
Norrfällsvikens GK.

Slutsegrare blev Lennart B. Eriksson Fastighets AB, på bilden 
representerad av Björn och Inger Eriksson. De är flankerade 
av Susanne Moström och Kristina Nordlöf,  Handelsbanken 
och Anna-Lena Nyberg från Golfklubben.

På andra plats kom Roger och Åsa Bylund, Höga Kusten  
sotningsdistrikt, och på tredje plats hamnade Anders  
Norberg och Leif Erlander, Ryggakuten.

Anmärkningsvärt var det rekordstora deltagandet. 70 glada 
golfare deltog.

FÖRETAGSGOLFEN 2016
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– Var med och rösta fram  
årets vinnare!
Årets företagarkväll går av stapeln den 11 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 entreprenörer du vill uppmärksamma, som du 
tycker har gjort något utöver det vanliga inom kommunens 
näringsliv. 

Kategorier: 

• Årets Företagare 

• Årets Köpman 

• Årets Småföretagare

• Årets Futura

• Årets Innovativa företagare 
 

Nomineringarna pågår under perioden 23/8-19/9. Informa-
tion om vad kategorierna innebär, vilka kriterier som gäller 
och hur man röstar finns på www.kramfors.se/näringsliv 
Juryn består av representanter från följande organisationer:

• Företagarna, 

• Kramfors Handel, 

• Småföretagarna, 

• Futura, 

• Ung Företagsamhet, 

• Hotell Höga Kusten  
(Årets Företagare 2015), 

• Kramforsbladet, 

• MittMedia

• Kramfors kommun. 

NOMINERA TILL 
FÖRETAGARKVÄLL 
MED GULDKANT

Fjolårets vinnare

http://www.kramfors.se/näringsliv


BioFuel Region och Länsstyrelsen i Västernorrland efterlyser dig som vill bygga 
laddstolpar för elbilar, för ditt eget eller dina kunders behov. Du får veta vad som  
är på gång i länet och information om teknik, regelverk och annat som är bra att ha 
koll på innan du sätter igång. Vi kommer också att 
informera om möjligheter till investeringsstöd.  
Arbetet genomförs inom ramen för projektet Stolpe 
in för Stad och Land. Seminariet är kostnadsfritt.

När: Tisdag 13 september kl. 13.00 – 16.00 
Var: LärKan konferens, Radhusvägen 23, Kramfors 
Anmälan via länk: https://simplesignup.se/
event/81532 

Hur tar vi bäst tillvara de nyanlän-
das kompetens? 

Välkommen till en spännande och 
innehållsrik dag med föreläsningar, 
seminarier och diskussioner.

När: Tisdag 13 september  
kl. 08.30-ca 15.00 
Var: Murberget i Härnösand 

Konferensen är kostnadsfri.  
Fika och lunch ingår.

Program och anmälan  
(senast den 6/9):  
http://www.lansstyrelsen.se/Vas-
ternorrland/Sv/kalender/2016/
Pages/spridningskonferens-invand-
ring-till-jobb.aspx

Frågor?  
Kontakta Fredrik Lundvall,  
Invandrarindex AB  
Mail:  
fredrik.lundvall@invandrarindex.se  
Tel: 070-650 72 12

INFORMATIONSMÖTE OM  
ELBILAR OCH LADDSTOLPAR

SPRIDNINGS-
KONFERENS:  
INVANDRING 
TILL JOBB
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FÖRETAGSFRUKOST 7 SEPTEMBER

PRESENTATION AV FÖRETAGSKLIMATET

När: Onsdag den 7/9 kl. 07.30 - 09.05 
Var: Ullångers Hotell & Restaurang 

• Fånga upp affärsmöjligheter med e-Avrop  
(Anita Åberg och Christine Sprinzl,  
upphandlingsenheten Kramfors kommun) 

• Affärsutveckling i olika branscher (Mia Karlsson,  
Höga Kusten Destinationsutveckling AB) 

• Nyanlända en resurs för näringslivet  
(Lars Holmberg, näringslivsenheten  
Kramfors kommun) 

Kostnad: 60 kronor, betalas på plats.  
Anmälan: Senast den 5/9 till Kom in  
tel: 0612 – 80 385, e-post: komin@kramfors.se

Svenskt Näringslivs presentation av årets ranking gällande företagsklimatet.  
Vilka kommuner har klättrat? 

Hur ligger länets kommuner till jämfört med övriga  
i Sverige? 

När: Tisdag 20 september kl. 08.00 – 10.00   
Var: Hotell Höga Kusten, Hornöberget.  
Frukost finns från kl 07.30.

Anmälan via länk: 
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/sundsvall/ 
rankingslapp-foretagsklimatet_653833.html

AKTUELLA  
UPPHANDLINGAR
Reseservicetjänster. 
Sista anbudsdag: 2016-09-02

Företagshälsovårdstjänster. 
Sista anbudsdag: 2016-09-06

Sakkunniga till kommunala  
revisorer och auktoriserad revisor.  
Sista anbudsdag: 2016-09-19

Kalk och kalkspridning.  
Sista anbudsdag: 2016-09-30

Livsmedel, grossistvaror 
Sista anbudsdag: 2016-10-09

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.

MIA KARLSSON

CHRISTINE SPRINZL  
OCH ANITA ÅBERG

https://simplesignup.se/event/81532 
https://simplesignup.se/event/81532 
http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/kalender/2016/Pages/spridningskonferens-invandring-till-jobb.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/kalender/2016/Pages/spridningskonferens-invandring-till-jobb.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/kalender/2016/Pages/spridningskonferens-invandring-till-jobb.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/kalender/2016/Pages/spridningskonferens-invandring-till-jobb.aspx
mailto:fredrik.lundvall@invandrarindex.se
mailto:komin@kramfors.se
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/sundsvall/ rankingslapp-foretagsklimatet_653833.html
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/sundsvall/ rankingslapp-foretagsklimatet_653833.html
http://www.e-Avrop.com
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”Tillsammans
lyfter vi hela 
Kommunen”


