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I detta nummer

Ett magasin från näringslivsenheten, Kramfors kommun

I Näringsliv kan ni bl. a. ta del av  
nyheter, reportage, inbjudningar och aktuella upphandlingar



Betydligt större, ljusare och fräschare butikslokaler, en än-
damålsenlig verkstad och ett avsevärt bättre läge. Där har 
ni några av dom positiva förändringarna för BN:s Motor, 
som nyligen flyttade in i f.d. Motorcentrums lokaler på 
Högstavägen 3. 
- Det känns fantastiskt bra, säger ägaren Göran Wik-
ström. Vi har redan haft fler spontankunder här än vad vi 
hade på flera år på det gamla stället.

Brett utbud 
Företaget startades i början av 80-talet av Bengt Näslund, 
då under namnet BN:s Försäljning. 1984 tog Rolf Sund-
qvist över företaget och sedan 2012 är Göran nu ägare.   
I dag finns fyra heltidsanställda på lönelistan och bland 
produkterna i utbudet finns båtar och båtmotorer, skotrar 

och 4-hjulingar, gräsklippare och snöslungor, släp och 
trailers, verktyg samt utrustning och kläder för skog, träd-
gård, jakt och friluftsliv. 

Full service hela året 
En mycket positiv förändring i och med flytten är alltså 
att man nu har tillgång till en stor ändamålsenlig verk-
stad, där man kan få in även större båtar och där man kan 
ha full service året runt. 
- Vi har tre verkligt vassa mekaniker och vi kan erbjuda 
auktoriserad service för de märken och produkter som vi 
säljer, säger Göran. 
- Vi har också ett stort reservdelslager för att minimera 
väntetiderna.

Väderberoende 
Försäljningen hos BN:s Motor är synnerligen väderbe-
roende. I butiken står t.ex. en lång rad med snöskotrar 
beredda att byta ägare. 
- Men det förutsätter ju att det kommer snö, säger Göran. 
En snöfattig vinter kan göra att det blir riktigt tungt. 
Enskilt största produkt, i antal sålda enheter, är annars 
gräsklipparen. 
- Vi säljer ungefär 150 klippare varje sommar och inslaget 
av robotklippare ökar för varje år.

Planerar nyanställning 
Göran Wikström är alltså jättenöjd med de förändringar 
som flytten har inneburit. Men han bär också på nya vi-
sioner. Bland de närmaste önskemålen finns t.ex. anställ-
ning av ytterligare en person med inriktning på butik och 
ekonomi. Och han avslöjar också en annan kommande 
nyhet. 
- Jag förhandlar just med ett stort båtmärke om att börja 
sälja deras båtar nästa sommar.
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EN LJUS FRAMTID FÖR  
BN:S MOTOR EFTER FLYTTEN

GÖRAN WIKSTRÖM

”Vi har tre verkligt vassa mekaniker  
och erbjuder full service året runt.” 

   - Göran Wikström



Ett 40-tal ambassadörer för Kramfors kommun har träffats 
på Hotell Höga Kusten för att lyssna på Jan Gunnarsson, 
författare till ett 10 tal böcker, föredragshållare och utbil-
dare i värdskap. Både tjänstemän från kommunen och ett 
antal företagare och privatpersoner deltog under kvällen. 
Jan poängterade att alla upplever både grå och turkosa 
dagar. De dagar vi är ”turkosa” upplever vi dagen och dess 
händelse på ett positivt sätt och ser alla möjligheter. De grå 
dagarna är tunga och tråkiga, man blir lätt irriterad och ser 
inga möjligheter. Man kan konstatera att turkosa dagar är 
att föredra för att det ska bli en bättre värld.  
Gunnarssons två första böcker heter Det goda värdskapet 
och Konsten att vara turkos.

80 ambassadörer 
15-16 november utbildade Jan Gunnarsson 230 tjänstemän 
och politiker hos Kramfors kommun. Den möjligheten 
kom genom projektet Framtidsbygget, där Kramfors var en 
av de 10 kommuner som fick tillgång till projektet i stark 
konkurrens med 83 andra kommuner. 
- I Jan Gunnarssons anda har Kramfors kommun bedrivit 
ett ambassadörsarbete i tre år, säger Hjördis Rislund Åsan-

ATT VÅGA VARA TURKOS 
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der, företagsutvecklare 
hos Kramfors kommun.  
Idag finns ett nätverk 
med åttio ambassadörer 
runt om i vår kommun.  
- De viktigaste som vi 
uppmanar dem att göra, 
är att bemöta negativa 
saker och ifrågasätta att det verkligen stämmer, säger hon. 
Som ambassadör pratar man gott om sin kommun och 
platsen där man bor. Annars kommer ingen annan att vilja 
flytta hit. 

Ett självspelande piano 
- Vi träffar ambassadörerna ungefär två gånger om året i 
små grupper samt alla en gång per år, då vi inspireras av en 
bra föredragshållare som pratar värdskap och ambassadör-
skap, säger Hjördis. 
- Vi hoppas och vill att vårt ambassadörsnätverk ska växa 
och bli stort i kommunen. Därför uppmanar vi dig, som 
känner stolthet för din kommun och gärna bemöter nega-
tiva rykten eller tar reda på att det stämmer, att också bli 
ambassadör. Tillsammans blir alla goda krafter ett självspe-
lande piano, som gör att vi blir en ännu stoltare kommun 
som lockar fler att flytta hit.

Du som vill bli ambassadör, anmäl dig till Hjördis 
Rislund Åsander. hjordis.asander@kramfors.se eller tel. 
070 190 64 48.

JAN GUNNARSSON

Bild?

”Ytterst handlar värdskap om att leva 
på ett öppet och inkluderande sätt”  

  - Jan Gunnarsson
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En av de största frågorna för en utveckling av våra företag är 
kompetensförsörjningen. Kommunens Näringslivsenhet jobbar 
ständigt med att söka upp företag och hjälpa till på bästa sätt. 
- En del fångar vi upp genom den behovsinventering som stän-
digt pågår bland kommunens företag, säger Hjördis Rislund 
Åsander. Cirka 250 av kommunens drygt 2.000 företag besöks 
varje år.  
- Det är en viktig inventering där vi också hittar dem som 
behöver mentor eller kanske kan bli mentorer själva.  Vi jobbar 
i nära samarbete med skolan och Arbetsförmedlingen för att 
hitta rätt kompetens och även via inflyttning till kommunen.

Pendlingens möjligheter 
Kramfors har ett centralt geografiskt läge i ett av Norrlands 
mest befolkningstäta områden. Kramfors kan nås av 250.000 
människor inom 10 mil, och 500.000 människor inom 20 mil. 
Botniabanans etablering har förstärkt detta, genom att många 
städer och tätorter längs Norrlandskusten knutits samman.  
Idag kan många på ett enkelt sätt pendla mellan Sundsvall, 
Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik och Umeå.  
- Genom den pendlingen löser vi en del av kompetensbehovet i 
vårt näringsliv, säger Hjördis.

Nästa Kramfors 
Kommunen har ett pågående arbete i projektet Nästa Kram-
fors, där tolv företag tillsammans med Länsstyrelsen, Lands-
tinget, Arbetsförmedlingen och Polisen träffas och försöker 
lösa de akuta kompetensbehoven. I Nästa Kramfors erbjuder 
man även medflyttarservice samt kontaktnät med studenter.

Höga Kusten Industrigrupp 
HIG, Höga Kusten Industrigrupp, är en annan viktigt aktör, 
som tillsammans med Näringslivsenheten jobbar i ett projekt 
med kompetensförsörjning till teknikföretagen. De fokuserar i 
huvudsak på fyra områden:  
1. Kompetensförsörjning, ett långsiktigt arbete som bl.a. om-
fattar marknadsföring av regionens arbetsmarknad till ingen-
jörsstudenter och ett samarbete med ett par ingenjörsprogram.  
2. Rekryteringsaktiviteter av högre teknisk kompetens efter 
företagens behov.  
3. Attrahera och behålla högre teknisk kompetens, som bl.a. 
omfattar att starta ett gemensamt traineeprogram.  
4. Planera för en fortsättning efter projekttiden genom samver-
kan med andra aktörer.

Integration 
En annan väg att nå viktig kompetens är genom kommunpro-
jektet som matchar behov mot resurser. Lars Holmberg, f.d. 
LTCK, är projektanställd på Kramfors kommun och jobbar 
med att matcha arbetskraftsbehovet hos kommunens näringsliv 
mot kompetensen som finns bland de asylsökande i kommu-
nen. Många av dem har goda yrkesutbildningar men inget 
uppehållstillstånd och får därför inte tillgång till SFI.  
Lars stora kontaktnät sedan tidigare bland företagen i kommu-
nen gör det lättare att hitta de yrkesgrupper som de saknar. Ar-
betet har visat sig vara lyckosamt då flera har fått praktikplatser 
som förhoppningsvis kan sluta i en fast anställning. 
- Det är ytterst viktigt att vi gemensamt kraftsamlar för att 
hitta den viktiga kompetensen till våra företag, för att kommu-
nen ska utvecklas och växa in i framtiden, säger Hjördis.

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN  
EN ÖVERLEVNADSFRÅGA 

FÖRETAGSKLIMATET
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Hallå där, Lars Holmberg, 
projektledare för kommunpro-
jektet ”Nyanlända – en resurs 
för näringslivet”.

Hur står det till med projektet? 
Det går riktigt 
bra. Alla företag 
som jag kontak-
tar och besöker 
är positivt 
inställda och 
villiga att vid 
behov ställa 
upp med praktikplatser. Och lika 
positiva är man hos Migrationsver-
ket och bland de asylsökande.  

Hur långt har ni kommit i arbetet? 
Jag har besökt ett 60-tal företag för 
att presentera projektet. Ett 30-tal 
asylsökande har jag, tillsammans 
med Migrationsverket, haft med på 
studiebesök ute på företagen och 
15 asylsökande har fått praktikplat-
ser under varierande tidsperioder.  
Med ett 40-tal asylsökande har jag 
gjort intervjuer om deras yrkesbak-
grunder och kompetenser, något 
som så klart underlättar utsluss-
ningen till lämpliga praktikplatser. 
Någon mall för arbetet finns inte. 
Det handlar om att testa olika 
vägar och det finns ett intresse för 
”Kramforsmodellen” även i andra 
kommuner. 

Hur ser framtiden ut? 
Det är tyvärr inte riktigt klart hur 
det blir med ansvarsfrågan för den 
här typen av verksamhet från 1 
januari. Själv vill jag naturligtvis 
fortsätta att utveckla konceptet, ef-
tersom det har en stor potential. Jag 
har bl.a. planer på att göra satsning-
ar på speciella yrkesgrupper, som jag 
vet att det finns ett behov av.

Hallå där!

LARS HOLMBERG

Mohannad Abas är 39 år och asylsökan-
de från Syrien. Han arbetade som teknisk 
ingenjör på Toyota i hemlandet innan 
han flydde och han har nu tillsammans 
med familjen varit i Sverige i drygt ett år.  
Mohannad ingår i projektet ”Nyanlän-
da – en resurs för näringslivet” och han 
finns nu på en praktikplats hos expansiva 
HS Vakuumplast i Kramfors. Under 
praktiken får Mohannad bl.a. prova på 
montering, vakuumformning och be-
arbetning med fräsrobot. Parallellt med 
arbetet läser han också svenska på SFI.  

- Det här är ett jättebra initiativ av 
kommunen och Migrationsverket, säger 
Michael Törnlund, vd hos HS Vakuum-

plast. Det ökar verkligen möjligheterna 
för asylsökande att komma ut i ar-
betslivet. Och för näringslivet att hitta 
personal. 

- Vi trivs bra med Mohannad och vill 
gärna förlänga praktiken. Helst under en 
längre period och fem dagar i veckan. Då 
finns goda förutsättningar för en fortsatt 
anställning hos oss. 
Mohannad trivs också fint på sin prak-
tikplats. Nu hoppas han bara att det ska 
ordna sig med bostad för familjen och för 
en framtid i Kramfors.

MOHANNAD VILL STANNA I KRAMFORS

MICHAEL TÖRNLUND

MOHANNAD ABAS
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Med inbjudna gäster invigdes BizMakers lokal genom att 
knyta ett band mellan kommunen och BizMaker. Just band-
knytningen är en stafett som går från lokal till lokal i Väster-
norrland, nu när alla sju lokalerna i länet invigs. 
BizMaker, som tidigare var Åkroken Business Incubator, 

satsar nu fullt ut på att hjälpa personer och företag med nya 
innovationer och idéer. Allt för att skapa positiv utveckling i 
länet och inte minst i Kramfors. 
Kanske sitter just du på en idé, eller känner någon som gör. 
Då skall du absolut göra ett besök hos BizMaker. Boka en tid 
med rådgivare Jan Röhlander på 073-180 01 58 eller  
jan.rohlander@bizmaker.se

Här ser vi alla vinnare från årets upplaga av Företagsgalan. 
Årets Köpman – Maria Granström, Wikströms Dam & Herr 
Årets Innovativa företagare – Lars Stenström, Nyland Design 
Årets Unga företagare – Fotograf Elin Olsson 
Årets Företagare – Anders Hellman (på bilden), Karl-Anders 
& Pelle Sundin, Dockstavarvet 
Årets Småföretagare – Thomas & Patrik Neuendorf, Belitronic 
Årets Futura – Sara Öhlén, sångerska

Företagarkväll med Guldkant genomfördes i samarbete med 
Företagarna, Småföretagarna, Futura, Kramfors Handel, 
Ung Företagsamhet, Almi Företagspartner, Kramforsbladet, 
MittMedia, Länsförsäkringar, Handelsbanken, Swedbank, 
Åkroken Business Incubator, Mediateknik, Krambo samt 
Kiab.

FÖRETAGARKVÄLL MED GULDKANT 

INVIGNING AV BIZMAKERS LOKAL I KRAMFORS 

BIZMAKERS EWA SANDEHEIM OCH CHRISTIAN SÖDERBERG TILL-
SAMMANS MED CONNY ERIKSSON.

NÄRINGSLIVSCHEF CONNY ERIKSSON OCH VERKSAMHETSLEDARE 
CHRISTIAN SÖDERBERG KNYTER BANDET MELLAN KOMMUNEN 

OCH BIZMAKER.



Här kommer en aktuell rapport över vilka företag som startats i Kramfors kommun under perioden aug – okt 2016. 
Företagare som startar sin verksamhet enbart via registrering hos Skatteverket (F-skattsedel utan namnregistrering hos 
Bolagsverket) kan oavsiktligt ha missats vid sammanställningen. 

Företag Bransch/huvudsaklig verksamhet 
Ulf Nylén Konsulting AB      Konsult inom Bygg- & Anläggning 
Svanholm Invest i Höga Kusten AB     Förvaltning av egendom  
Truehope i Kramfors AB      Fastighetsförvaltning & Konsult 
PJW Konsult        Konsult inom maskinkonstruktion 
Elilium AB        Förvaltning & Sociala tjänster 
Marang Hobby Handelsbolag      Webhandel med barnprodukter 
Lugnviks Lanthandel AB      Dagligvaruhandel 
Powerless AB        Förvaltning & Sociala tjänster 
The Lodge Handelsbolag      Café 
Malmströms Kransstommar      Tillverkning av halmstommar 
Kramfors Uthyrning       Uthyrning och försäljning till fester 
LEDförlaget Kramfors       Försäljning av LED-belysning  
Nejman’s Maskin AB       Maskinentreprenad & Anläggningsarbeten 
Familjeskyddet Entreprenad & Consulting Sverige AB   Jourhemsverksamhet & Byggnation mm 
Höga Kusten Rekond       Rekonditionering och service av bilar  
Alexander Hein       Allservice

NYA FÖRETAG I KRAMFORS KOMMUN

Ytterligare ett år närmar sig slutet. Ett på många sätt fram-
gångsrikt år. 
Vi hade för några veckor sedan en väldigt lyckad Företagsgala, 
där vinnare i sex olika kategorier har korats. Som vanligt är 
det små detaljer som skiljer de tre nominerade i varje klass. 
Naturligtvis gratulerar vi alla slutliga vinnare. Ni är väl värda 
den uppmärksamheten, eftersom ni dagligen gör ett fan-
tastiskt arbete. Man kan inte vara bättre ambassadörer för 
Kramfors kommun, än vad ni är. 
Om vi betraktar företagsutvecklingen i kommunen, kan man 

även konstatera att tillväxt och sysselsättning genomgående 
har varit mycket tillfredsställande. Vi får hoppas att även det 
nya året kommer med samma goda resultat, när det är dags 
för ännu ett bokslut. 
Jag konstaterar, att vi har ett fantastiskt samarbete med 
Företagarna, Småföretagarna, Kramfors Handel och Futura. 
Här vill jag att vi fortsätter samarbeta för att ytterligare lyfta 
förutsättningarna för allt företagande i Kramfors kommun 
och därigenom skapar ett allt bättre företagsklimat. Vi har 
en Vision i kommunen fram till 2031 som beskriver detta. 
Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår 
kommun. 
Med dessa rader tackar jag, 
från hela Näringslivsenhe-
ten, i förskott för det här 
året. Vi önskar er alla en 
kommande God Jul och 
Gott Nytt År.

Conny Eriksson 
Näringslivsenheten

BOKSLUT 2016 – JULHÄLSNING 
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NÄRINGSLIVSENHETEN ÖNSKAR ER ALLA EN GOD JUL  
OCH ETT GOTT NYTT ÅR!



Välkommen till företagsfrukost med

16 december kl 07.30    Hotell Kramm

Pris: 60:-  betalas på plats . Frukost från 07.15, föreläsning från 08.00.
Bindande anmälan senast 12/12 till komin@kramfors.se

Kom och lyssna till en av Sveriges mest rutinerade föreläsare och trendspanare. Göran Adlén har 
fått utmärkelsen Årets Föreläsare samt även det hedervärda Narrenpriset av Eventakademin.

TRENDSPANARENS MANIFEST: KÄRLEK, LYCKA OCH EN HIMLA MASSA INGEFÄRA

Vad är det egentligen som händer i vår omvärld? Hur agerar vi när vi inte äger vårt eget 
varumärke längre och all vår information drunknar i ett infernaliskt informativt inferno? 
Varför måste du leverera ett bra ”content” och hur ska du agera när allt mer blir rörligt på nätet?

Vad händer när robotarna snart konkurrerat ut oss och mer än 20 miljarder uppkopplade prylar 
pratar med varandra i en ”internet of things-revolution”, samtidigt som vi ser hur viktigt det är 
att vara ett ”nice company” och bry sig om omvärlden?

Varför måste du bli så mycket snabbare för att lyckas och hur ska du digitalisera din verksamhet 
utan att tappa den humana sidan? 

Vi lovar att  blir en underhållande föreläsning, med många råd hur du ska lyckas som företagare.

Göran Adlén
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