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PROJEKT 
GLOBALA RUMMET 
– INTERNATIONALISERING

Driver du företag i Jämtland eller Västernorrland? Har du planer  
på att expandera mot internationella marknader?

Ta del av vårt unika affärsutvecklingsprogram som vi genomför under 
sex månader tillsammans med Exportrådet. Metodiken bygger på ”Steps 
to Export” som hjälper dig att fokusera på rätt produkter, tjänster och 
framför allt – på rätt kunder, marknader och samarbetspartners. Oavsett 
om du har erfarenhet av export eller inte så får du praktisk hjälp i 
struktur och systematik för din internationella satsning.

Intresserad? Kontakta våra internationella affärsrådgivare:
LG Lundberg, 063-57 11 39 eller Maria Wallner, 060-16 35 64.

Se även www.almi.se/mitt/go och www.swedishtrade.se

Östersund 23/8 2011, kl. 9-16. Plats: OSD (Folkets hus).
Västernorrland Preliminär start: september 2011.

Kostnad: 4.995 kr/företag
(exkl. moms).

Bli en expert på export

Fiberanslut dig idag!

Ta reda på hur snabbt ditt
 bredband kan bli!

 
Vi uppgraderar och framtidssäkrar

företag och privatpersoner med den
senaste tekniken inom kommunikation. 

0200-120 035    www.servanet.se

lfy.se/trygghet

Oavsett behov, så hjälper vi dig att samla företagets 
trygghet på ett och samma ställe. 
 Vill du veta mer, kontakta oss på telefon 0611-253 00 
eller besök något av våra kontor.

Samla företagets trygghet 
på ett och samma ställe

  

Möt nya marknader 2011
På gång

PROJEKT 
GLOBALA RUMMET 
– INTERNATIONALISERING

För mer information om orter och anmälan se
www.almi.se/mitt/go

Medicintekniska mässan Medica - Följ med till Düsseldorf den 
16-19/11 och se nyheterna inom hälso- och sjukvård. Anmäl ditt 
intresse nu!

Steps to Export - Bli en expert på export. Affärsutvecklingsprogram där 
du strategiskt, praktiskt och operativt når internationella marknader. 
I samarbete med Exportrådet. Preliminär start: september

Systematisk marknadsutveckling - Utveckla rätt marknadsstrategi 
för ditt företag. I höst kör processarbetet igång med tre gemensamma 
heldagsträffar med föreläsningar och workshops. Under dessa träffar 
kommer ni att lära er förstå och tillämpa verktyg och metoder för er 
marknadsutveckling. Anmäl ditt intresse nu!

Varumärkesutveckling - Ett tydligt, starkt och konsekvent varumärke 
fordras även på den internationella marknaden. Vill du utveckla ditt 
varumärke? Hör av dig till oss!
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förebilder med 
jävlar anamma
”kan själv!” att vilja klara sig själv ligger i människans natur. 
när jag frågar entreprenörer varför de valt att driva eget 
svarar nästan alla: ”för att kunna styra över mitt liv”. 

näringsLiv lyfter fram förebilder. Både personer som 
syns i strålkastarljuset och de som kämpar på i tysthet. alla 
med en kraft att inspireras av. i det här numret berättar 
Helene svensson från timrå öppenhjärtigt om sorgen efter 
ett förlorat barn. en historia som påminner oss om 
att rollerna som företagare och människa aldrig kan 
separeras. 

Hösten är högsäsong för utnämningen av ”Årets 
företagare” i länet. vi passar därför på att kolla vad 
som hänt med de som fick priset i västernorrland 
2001, samma år som näringsLiv startade. 
succé eller fiasko?

På tal om priser. ingen av de 22 nominerade 
till Årets företagare i sundsvall 2011 har 
invandrarbakgrund, vilket företagarnas 
lokalordförande beklagar. min fråga är varför styrelsen 
inte själv föreslår någon? en enda nominering räcker ju 
för att en person ska hamna på den uppmärksammade 
listan – nomineringen kan till och med komma från 
företagaren själv. eller har styrelsen bakbundna händer? 
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i Samarbete med:

prodUceraS av:

rekrytering
Urban bergman
sidan 25

marknadSföring
Lars-erik marklund
sidan 23

Krönikörer:

Dessutom:

Hur gick det sen för alla ”årets 
företagare” i Västernorrland 2001? 
thermotech i sollefteå, med vd 
anders andersson, har fem-
dubblat omsättningen. sidan 18-19

Lyckad emission
sidan 5

gediget hantverk
sidan 10-14

50-årsjubilar
sidan 22

Jagar kapital
sidan 27

Hitta partner
sidan 28

Krogdrottning
sidan 30

lär dig av
journalisten

sidan 23

olof axelsson
Chefredaktör
olof@naringsliv.to

LeDaRe

10 år senare

inneHåLL september 2011

Vi underhåller er fastighet!
Förläng•	 	livslängden	på	tegelfasader	med	30	år	-	laga	frostskadat	tegel	och	hydrofobera!
Energibesparing	vid	isolering	av	putsfasader	sänker	räntekostnaden	vid	investering!•	
Vi	besiktar	era	fasader	och	balkonger	och	lämnar	åtgärdsförslag!•	
Klottersanering	–	det	effektivaste	sättet	att	bekämpa	klotter!•	

Kontakta oss:	www.sjolandermaleri.se		/		Dalgatan	7		/		060-789	03	00

FasaDrEnoVEring	•	FasaDisolEring	mED	puts	•	BalKongrEnoVEring	•	KlottErsanEring	•	KlottErsKyDD
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konjunkturläget
i mellannorrland
Den senaste statistiken 
finns på www.naringsliv.to

– 13%
Januari-juli 2011
västernorrland: 62 st, -30 %
Jämtland: 44 st, +33 %

avser perioden:

konkurser

JOBB? ÖPPET

+ 29%
Januari-juli 2011
västernorrland: 792 st, + 26 %
Jämtland: 559 st, + 35 %

avser perioden:

nya företag
JOBB? ÖPPET

8,0%
7,2%

(9,0%)

(8,3%)

siffran avser juli 2011  
(inom parentes samma period 2010)

västernorrland

Jämtland

arbetslöshet
JOBB? ÖPPET

+20%
Januari-juli 2011
västernorrland: 4 197 st, + 25 %
Jämtland: 1 555 st, + 9 %

avser perioden:

nya bilar

JOBB? ÖPPET

den 14-15 septem-
ber ordnar länssty-
relsen ”Västernorr-
landsmötet 2011” på 
Hotell Södra Berget 
i Sundsvall. Temat 
för konferensen är 
”gränsöverskridande 
innovativ sam-
verkan”. Vilka är 
regionens framgångs-
faktorer? Hur blir vi 
bättre på samverkan? 
Och hur kan insatser 
i länet kopplas ihop 
med andra regioner 
och aktörer?

– Våren var fullbokad med 
främst konfirmander och skol-
klasser. Sommaren har också 
varit bra med en bokningsök-
ning i äventyrsdelen på nära 50 
procent.

det låter som du kan vara 
nöjd då?
– Det hade kunnat vara ännu 
bättre, framför allt bokningarna 
den kommande hösten.

Är det finansiell oro som 
spökar?
– Nja, jag vet inte. Skolklasser 
som är en stor besöksgrupp 
påverkas inte av den. Men 
under svackan 2008 märkte jag 
hur företag blev försiktigare, så 
för dem kan det spela roll när 
man bokar aktiviteter. Vi ska 
försöka marknadsföra oss lite 
bättre också.

får du bevis på att 
investeringen har lönat sig?
– Vi har gjort nya stugor, kök, 
servering, träkåta och byggde 
ut höghöjdsparken och allt är 
sådant som besökare önskat 
i tidigare utvärderingar. Nu 
sprids det bland besökare att vi 
gjort många förbättringar och 
bokningarna har också ökat. 

Anders löVgren

Kändisförfattaren 
Mia Törnblom 
föreläser i Folkets 
park i Sundsvall 
den 13 sep-
tember. Som 
vanligt är temat 
självinsikt, själv-
förtroende och 
självkänsla.

samverkan 
på berget

självhjälps-
drottning 
besöker 
sundsvall 

... Dan thornberg som innan säsongen investerade 3,1 mkr i sin 
äventyrsanläggning Camp mid adventure i ånge. Hur har det gått?

Hallå där... 
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et var i mars som 
Jörgen Söderman, 
52-årig lastbilschauf-

för från Sundsvall tog tag i 
sin övervikt under ledning av 
NÄRINGSLIV:s friskvårds-
expert Viveka Westin. Under 
våren kunde vi följa hans kamp 
för att äta bättre och röra på 
sig mer. Och det gav resultat. 
En läkarundersökning visade 
att både blodsockervärdet och 
blodtrycket gick ner. Desto 
tuffare var det att få fart på 
viktnedgången, som inte heller 
kom igång under sommaren. 

– Jag har jobbat mycket, och 
haft svårt med rutinerna. Men 
nu ska jag ha semester och få 
ordning på både promenaderna 
och mellanmålen, sa Jörgen när 
det var dags för avstämning i 
mitten av augusti. 

Något som fick Viveka Westin 
att ta fram de hårdna nyporna:

– Vad vill du egentligen? Nu 
är det slut med undanflykterna. 
Om två månader vill jag se 
tydliga resultat på vågen. Det är 
nu eller aldrig.

I vårt oktobernummer är det 
upp till bevis.

föLJ JöRgens Väg mot bättRe HäLsa

Tufft att ändra rutiner

d

Mejselvägen 11, Sundsvall
JOURNUMMER 060-13 27 50 
060-64 47 90, www.corvara.se

Vår servicevilja är stor!
Vår grundläggande policy är att ge våra kunder hög 
kvalitet och servicegrad på utförda tjänster. Det kan med 
trygghet ske genom vår välutbildade personal och vår 
moderna maskinpark.

Vi erbjuder 
fl exibla och 
effektiva 
lösningar som 
skräddarsys efter 
kundens behov. 

VÅRA TJÄNSTER: 
Asbestsanering · Avfallshantering · Golvslipning · Högtrycksrengöring · Kemisk systemrengöring · 

Kolsyreblästring · Mögelsanering · Oljesanering · Rostskyddsmålning · Rörlining · Sandblästring 

· Slamsugning · Avloppsspolning • Takmålningar · Säkerhetsrådgivare · TV-inspektion · Vatten-

bilning • Vacuumsanering ·  Renovering av fasader och balkonger · Vattenblästring · Vi utför även 

diverse specialbeläggningar allt från fasader till vattentorn

moderna maskinpark.

skräddarsys efter 

VÅRA TJÄNSTER:
Asbestsanering · Avfallshantering · Golvslipning · Högtrycksrengöring · Kemisk systemrengöring · 

ntresset för nyemissi-
onen i Härnösandsföretaget 
Xavitech har varit stort och 

pumptillverkaren har dragit in  
7 nya miljoner.

– Det är roligt att det finns 
ett stort intresse kring företaget 
och våra produkter, inte minst 
lokalt, säger vd Johan Stenberg.

Med nyemissionen har antalet 
aktieägare också fördubblats 
från 70 till cirka 140. Många 
privatpersoner har satsat i 
företaget men bland de större 
ägarna finns också Investa och 
Samvinvest.

– Året har börjat bra för oss 
och vår försäljning första halv-
året är större än för hela förra 
året. Men det kommer fortfar-
ande ta tid innan vi kan visa ett 
positivt kassaflöde, därför är 
nytillskottet av kapital nödvänd-
igt, säger Johan Stenberg som 
tror att företaget kan visa svarta 
siffror tidigast sista kvartalet 
2012.

2009 tog företaget också 
hem 7 mkr i en nyemission och 
Xavitech planerar att lista sig 
på Alternativa Aktiemarknaden 
under nästa år.

Xavitech drog 
in 7 miljoner

i

Viveka Westin kollar 
Jörgen Södermans 

fettprocent.

Johan Stenberg.

Tillväxtinspiratör är ett pilotprojekt inom Konkurrenslyftet - 
Strategisk kompetensförsörjning för tillväxt.
• Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län 
• Regionförbundet Jämtlands län • Arbetsförmedlingen • Företagarna
• Handelskammaren Mittsverige • Mittuniversitetet • LO • TCO

Ta chansen

att utvecklas!

Mer info och anmälan www.tillvaxtinspirator.se

5 erfarna företags-
ledare hjälper dig
att lyfta!

Ta chansenT h
Tillväxtinspiratör
PROJEKTET

Anmäl dig!
senast 
15/9 Låt ditt företag

nå nya höjder!

Vi erbjuder ditt
företag upp till
5 timmar gratis
handledning.
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et är lite pippi lång-
strump över Helene 
Svensson, fotograf och 

reklamföretagare från Berge-
forsen, Timrå. 

Inte så att hon har röda flätor 
eller strumpor i olika färger. 
Däremot verkar hon göra ungefär 
vad som faller henne in.

I nian åkte hon som pryo-elev 
med SCA:s transportbåt MS  
Tunadal till Tyskland, England 
och Frankrike. Resan gav blodad 
tand och efter den tvååriga drift- 
och underhållslinjen på gymnasiet 
var det havet som lockade. 

– Jag jobbade på däck och i 
maskin. Först sex månader till 

sjöss och sedan ledig sex månader. 
Det var ett fritt och roligt liv, jag 
älskar att resa. Även om vi inte 
låg iland särskilt länge hann man 
se en hel del. Rio de Janeiro i Bra-
silien är en mina favoritstäder.

Men 1991, efter sex intensiva 
år, klev hon i land.

– Rederiet där jag var anställd 

Sorgen gjorde 
Helene till 
en tuffare 
företagare
för fyra år sedan förlorade Helene svensson från 
timrå sin son strax före förlossningen. sorgen – 
som två år senare följdes av glädjen då dottern 
föddes – har gett henne ny styrka som företagare.
– Vad som än händer så har jag redan klarat mig 
igenom tuffare saker, säger hon. 

d

– Min första systemkamera köpte jag 
i Panama. Det var enda gången jag 
höll på att bli akterseglad, men jag 
hann tack och lov ombord, berättar 
fotografen Helene Svensson.
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valde att flagga om för att sänka 
kostnaderna. Alla svenskar blev 
utbytta mot filippiner. Jag såg äldre 
män som vigt sina liv till rederiet 
och som nu grät som barn, berättar 
Helene Svensson.

men inget ont som inte har något 
gott med sig. Ilandstigningen kom 

samtidigt som Helene träffat en kille 
som hon gärna ville tillbringa mer 
tid med hemma i Timrå. 

– Han var musiker och det gjorde 
att jag fick upp ögonen för att man 
kan tjäna pengar på att vara kreativ.

Hon började fotografera bandet 
som killen spelade i. Via kontakter 
fick hon också ansvar för en ung-

domsförenings fotolabb.
– Det var roligt att skapa. Men 

min tekniska bakgrund gjorde mig 
lite hämmad i fotograferandet. Jag 
försökte behärska all teknik i stället 
för att bara släppa loss. 

Därför gick jag en ettårig fotout-
bildning i Småland.  
Fortsättning på nästa sida 
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att de skulle skära ut barnet på en 
gång. 

Men med facit i hand tycker He-
lene att läkarna gjorde rätt. Genom 
att åka hem får föräldrarna tid 
att börja bearbeta det som hänt. 

Förlossningen gör 
att man kan knyta 
an till barnet – förr i 
tiden fick föräldrar-
na inte ens se sitt 
döda barn.

Nästa morgon 
åkte Helene och 
Tomas till sjukhuset. 
Med sig hade de den 
färdigpackade väsk-
an med babykläder, 

som de redan hade förberett.
– Det var naturligtvis helt 

vansinnigt, men man tänker inte 
rationellt. Allt är kaos.

efter att barnet fötts fick de 
chansen att ta farväl av sonen, som 
de kallade Vilde. De tog bilder och 
sparade en hårlock.

– Först vågade jag inte titta men 
sedan kände jag instinktivt att han 
skulle vara hos mig, det var ju vårt 
barn. Han såg helt normal ut, hade 
rosa hy, alla fingrar,  tår och hår, 

det såg ut som om han sov.
Den första tiden efteråt var 

oerhört tuff. 
– Jag klarade inte att se en barn-

vagn eller någon ur föräldragrup-
pen.  Jag ville inte träffa folk utan 
åkte till Härnösand och handlade. 
Jag orkade inte med folks blickar 
och frågor.

Men efterhand var det just 
omgivningens stöd som gjorde 
att Helene och Tomas klarade sig 
igenom det som hänt. Paret fick 
väldigt mycket stöd av vänner och 
släkt och fick också prata med en 
kurator.

– Vi fick massor av kort och 
blommor. Tidigare trodde jag inte 
att sådant var så viktigt men det 
värmde oerhört att veta att så 
många tänkte på oss, att de er-
kände vårt barn. Vi fick också stöd 
från föreningen Små Änglar.

Några vänner som råkade ut för 
samma sak för ungefär tio år sedan 
har varit ett starkt stöd. 

– Hade de överlevt så kanske jag 
skulle göra det, tänkte jag. 

Helene blev sjukskriven i två 
månader. Tomas bara i två veckor. 
Sakta, sakta återgick livet till det 
normala. 

Fortsättning från föregående sida
Det var också i den vevan hon startade 
sitt företag Eternal Pictures som hon 
driver än idag.

– Ingen i min familj driver eget så 
jag visste inte riktigt vad det innebar. 
Men det kändes rätt. Friheten har all-
tid varit min drivkraft, jag skulle inte 
fixa att vara anställd.

därefter blev det ett antal år i Stock-
holm då Helene bland annat arbetade 
på reklambyrå och lärde sig göra 
trycksaker – något som hon erbjuder 
än i dag vid sidan om fotograferingen. 
Hon utbildade sig också i digital bild 
och grafisk design. 

– Efter mycket tjat lyckades jag få 
följa med två fotografer, som bodde 
grannar med oss, då de fotade åt olika 
företag. Det var otroligt spännande. Vi 
fotade på fabriker i Indonesien, Malay-
sia och Brasilien, diamantgruvor i Syd-
afrika och borriggar i USA. Jag lärde 
mig oerhört mycket, att fota i befintligt 
ljus, att vänta in exakt rätt ögonblick, 
bildkomposition och noggrannhet. 

Efter åren i Stockholm styrde hon 
åter kosan hemåt till Timrå.  Hon 
gick på årsmöte med organisationen 
Företagarna och blev snart invald i 
lokalstyrelsen. Ett uppdrag hon hade 
ända till i våras. 

– Jag har lärt mig väldigt mycket av 
andra entreprenörer. Min inställning 
är att jag kan göra allt jag vill, bara 
jag bestämmer mig. Jag är optimist till 
förbannelse. 

Och det är tur. För Helene Svensson 
har varit med om en tragisk händelse 
som påverkat henne djupt. 

Som 39-åring blev hon gravid med 
sitt och sambon Tomas Sellstedts första 
barn. Graviditeten rullade på som 
den skulle fram till mitten av åttonde 
månaden, sommaren 2007.

– Jag kände att det var ovanligt 
lugnt i magen och ringde barnmorsk-
an. När hon sa att jag skulle åka in till 
sjukhuset blev jag jätterädd.

Efter flera undersökningar och 
utlåtanden från två läkare kom det 
fruktansvärda beskedet. Barnet hade 
dött.

– Jag blev helt apatisk och tänkte: 
gör vad ni vill, jag kan också dö nu. 

Hon och sambon skickades iväg för 
att tillbringa natten hemma. Dagen 
efter skulle barnet förlösas på naturligt 
sätt.

– Det kändes helt absurt. Jag ville 

 Helene Svensson 
har haft ett starkt 
motorcykelintresse 
ända sedan hon tog 
mc-kort i nian.

Jag känner mig modigare  ”
än förut och vågar ta för 
mig mer och visa vad jag 
kan. Oavsett utmaning-
arna i företaget har jag 
ju varit med om betydligt 
värre saker. ”

Helene sVensson
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– Att fokusera på att själv överleva 
och så småningom börja tänka lite 
på jobbet blev ett sätt att skingra 
tankarna. Efter en tid flyttade jag 
kontoret hem till villan, tidigare 
låg det i ett kontorshotell i Timrå. 
Jag behövde lugn och ro. Det här 
har gjort att min stresströskel har 
sänkts, jag får lättare tunnelseende. 

helene berättar att det som hänt 
har påverkat henne mer än hon 
först förstod.  

– Jag tänker mer på vad som är 
viktigt, och inte viktigt, i mitt liv.  
Jag fokuserar mer inåt än utåt och 
är mer rädd om min tid.

Obduktionen av pojken hade inte 
visat på något fel. När Helene blev 
gravid igen något år senare lyckades 
hon först hålla sig förhållandevis 
lugn.

– Men sedan började jag oroa 
mig för att samma sak skulle hända 
igen. Det fanns ju inget jag kunde 
göra för att minska risken.

Paret väntade också in i det 
längsta med att berätta för folk. 

När Helene var i åttonde månad-
en beslutade läkaren att göra ett 
kejsarsnitt, och allt gick bra. 

– Lyckan var total. Det går inte 

att beskriva på något annat sätt, 
säger Helene.

För att hedra sitt första barn, 
Vilde, döpte de dottern till Vilda. I 
november 2010 åkte den lilla famil-
jen på en långresa till Nya Zeeland, 
under föräldraledigheten.

– Det var tre fantastiska månader. 
Vi har lärt oss att inte ta något för 
givet. Ville vi resa så skulle vi göra 
det nu.

I dag har Vilda fyllt två år och är 
hos dagmamma på halvtid. Efter 
några turbulenta år är det snart 
dags för Helene att satsa på företag-
et fullt ut igen. 

– Jag känner mig modigare än 
förut och vågar ta för mig mer och 
visa vad jag kan. Oavsett utmaning-
arna i företaget har jag ju varit med 
om betydligt värre saker. Jag som 
aldrig gillat att sälja in mina tjänst-
er ska till exempel göra en turné på 
reklambyråerna i Sundsvall.

Hon vill också satsa på större 
egna fotojobb.

– Drömmen är ett längre doku-
mentärt projekt. Det är bara att 
bestämma sig!

text: olof Axelsson

foto: bo fernström

Läkarvård

Träffa specialistläkare utan remiss! 

Tel: 060-12 25 00
www.specialistlakarhuset.se

Affärs- & ekonomisystem

Tel:  0771-45 68 00
www.amesto.se

Slamsugning

Journr: 060-132750
www.corvara.se

Telefoni & kommunikation

Behöver du 
hjälp med...

Kontakta våra säljare på 060-57 21 50
Boka din plats här.

Maskin- och transporttjänster

Kontor: 060-550011
www.akericentralen.se

Dottern Vilda har hunnit fylla två år.
– Jag säger att jag har två barn, ett 
på jorden och ett som är en ängel, 

säger Helene Svensson. 

Ålder: 44 år
familj: sambon Tomas 
sellstedt, yrkeschaufför, 
dottern Vilda, 2 år. ”Och 
en änglason”
bor: i hyrd villa i Berge-
forsen, Timrå
gör: driver företaget 
Eternal Pictures som 
erbjuder fotografering 
samt reklam i form av 
trycksaker och hemsidor
drömuppdrag: större 
dokumentära fotoprojekt. 
Barnböcker med foton
tips till andra företa-
gare: Om bokföringen 
tynger dig, lägg ut den! 
det var en befrielse för 
mig att göra det
favorithamnar:
santos i Brasilien och 
Buenos aires i argentina
favoritland:
nya Zeeland
gillar: Motorcykel. Har 
kört samma Kawasaki KZ 
1000 J.V sedan 1987

fakta: Helene 
svensson
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Ånge

naggens bygg ab
naggen 383, fränsta
reg datum: 2011-08-01
Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt därmed 
förenlig verksamhet. styrelseledamot: sven roger 
ahlm

hÄrnöSand

finap ab
strandgatan 3, HärnÖsand
reg datum: 2011-07-13
Bolaget skall bedriva livsmedelsproduktion, företrä-
desvis fisk- förädling och senapstillverkning samt 
idka därmed förenlig verksamhet. styrelseledamö-
ter: Hans felix frölander, nils olof Yngve Larsson 

Skogskojan ab
Bofinksvägen 2, HärnÖsand
reg datum: 2011-07-13
aktiebolaget ska bedriva produktion och handel 
med skogsfrö och därmed jämförbar verksamhet.
styrelseledamot: Bengt anders Bylund 

JlS transport ab
kiörningsgatan 17B, HärnÖsand
reg datum: 2011-06-10
Bolaget ska bedriva taxirörelse och därmed förenlig 
verksamhet. styrelseledamot: Hans mikael Hallner

miljökompassen ab
kastellgatan 7, HärnÖsand
reg datum: 2011-05-28
organisationskonsult inom miljö, kvalitet, arbets-
miljö. verksamhetssystem och revisioner inom 

ovanstående. affärspositionering för strategiska 
beslutsunderlag. miljöcoachning, riskbedömningar, 
kompetensförsörjning och it stöd. styrelseledamot: 
anna-Lena maria sjölund

möllerfors holding ab
röhålsmalen 180, HärnÖsand
reg datum: 2011-05-30
aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fast och lös 
egendom via eget ägande i bolaget eller indirekt 
via intressebolag. Handel med värdepapper. 
styrelseledamot: Cecilia möllerfors

kramforS

Uhlin media ab
stenhammarsvägen 39, kramfors
reg datum: 2011-07-05

Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom 
marknadsföring och reklam, samt därmed förenlig 
verksamhet. styrelseledamot: Lars tony ulin 

g Strömbergs grävtjänst ab
sjögränd 5, Lunde 
reg datum: 2011-06-17
aktiebolaget ska bedriva entreprenadarbeten i 
grävmaskinsbranschen och tävlingsverksamhet 
med bil samt idka därmed förenlig verksamhet. 
styrelseledamot: erling görgen strömberg

hårstudion i kramfors ab
Limstagatan 4, kramfors
reg datum: 2011-05-28
Hårvård, herr och damfrisering med tillhörande 
försäljning av hårvårdsprodukter. styrelseledamot: 
Lina maria Höglund

nya föRetag i Länet
JOBB? ÖPPET

forts på sidan 15

ålarmästare anders 
björklund är född in i 
målaryrket. Företaget 

BW Måleri startades av hans far 
och dennes kompanjon och Anders 
har själv arbetat som målare under 
hela sitt liv. Under de tio senaste 
åren har intresset för gamla tekni-
ker vuxit fram.

– Jag är fascinerad av äldre tekn-
iker och den yrkesskicklighet som 
fanns förr. I dag när det mesta går 
ut på att göra saker så snabbt som 
möjligt är det intressant att se hur 
de tvingades att arbeta förr med en 
helt annan planering och framför-
hållning.

Anders Björklund är noga med 
att påpeka att han inte är någon 
bakåtsträvare. Utvecklingen av nya 
produkter och färger inom målar-
branschen har fört med sig mycket 
bra, men det han vurmar för är just 
yrkesstoltheten och kunnandet.

– Kvalitet må vara ett slitet be-
grepp, men när det gäller hantverk 
i allmänhet och måleri i synnerhet 
är det vår absolut värdefullaste 
tillgång, säger han.

Nyligen färdigställde företaget ett 
trapphus i Sundsvalls stenstad. Ett 
antikvariskt arbete som stundtals 
framstår som rena detektivarbetet.

– Under fem-sex lager av gammal 

Gammalt hantverk inspirerar 
modernt måleriföretag
när stadshuset i sundsvall nu renoveras för att återfå sin forna glans är det bW måleri som 
ansvarar för att återställa de gamla taken. ett prestigeuppdrag och ett led i sundsvallsföretagets 
strävan att nischa in sig på restaureringar som kräver ett stort kunnande.

Restaurering av ett trapphus 
på Kyrkogatan 7 i centrala 
Sundsvall. Åke Åhlin och Jonna 
Svensson tar itu med trappräcket.

m
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Affärsmagasinet i Västernorrland trycks i Sundsvall på papper från Ortviken

Näringsliv trycker 
på det regionala

olje- och latexfärg kunde vi skrapa 
fram fantastiska mönster och 
motiv. Det är roligt att få vara med 
om en sådan tidsresa och se den 
omsorg om färgtoner, pigment, ytor, 
struktur och mönster som finns i 
målaryrkets tradition.
gamla pigment, linolja och lim 
används för att omsorgsfullt hitta 
tillbaka till kulörer och färgtoner. 
Bårder och mönster ritas av och nya 
mallar byggs.

– Det är ett tidskrävande jobb 
där vi hela tiden stöter på nya 
utmaningar som ska lösas. Det blir 

mycket problemlösning i samarbete 
med antikvarie, beställare och läns-
styrelsen.

Det går att få bidrag från länssty-
relsen för en stor del av kostnaden 
för den här typen av renoveringar. 

– Tyvärr är det många fastighets-
ägare som inte vet om att det går 
att få stöd. Även med bidrag blir 
renoveringen dyrare – men för-
hoppningsvis höjer det värdet och 
statusen på fastigheten.

vid sidan av restaureringar av 
gamla hus i framförallt Sundsvalls 

Gammalt hantverk inspirerar 
modernt måleriföretag

stenstad har BW Måleri även gen-
omfört ett antal kyrkorenoveringar. 
Just nu håller företaget på med att 
restaurera den gamla klockstapeln 
vid Sollefteå kyrka.

I dagsläget står de antikvariska 
uppdragen för cirka hälften av 
företagets omsättning på 5 mkr 
och Anders Björklund tror på en 
ökning.

– Det är i och för sig en smal 
nisch men jag tycker att intresset 
för historia och att bevara gamla 
miljöer har ökat. Det är ju inte 
självklart för alla fastighetsägare att 
till exempel återskapa ett gammalt 
trapphus så det är ju väldigt kul att 
intresset finns.

BW Måleri har fem anställda 
och måste eventuellt förstärka med 
ytterligare en person i höst för att 
klara sina åtaganden med bland 
annat Stadshuset.

– Som för alla i branschen har vi 
svårt att hitta duktig arbetskraft. 
Med vår inriktning har vi kanske 
också lite högre krav. Men vi har 
haft tur och har duktiga medar-
betare där alla våra anställda är 
intresserade och har varit mer eller 
mindre inblandade i restaurerings-
projekten, säger Anders Björklund.

text: tHomAs ekenberg

foto: kristofer lönnå

– Det är fantastiskt att få vara en 
del av den fina hantverkartradition 
som finns i Sundsvalls Stenstad. 
När Stenstaden byggdes upp efter 
branden var det de allra bästa 
hantverkarna som fanns att tillgå 
som var här och gjorde jobbet, 
säger Anders Björklund, BW Måleri.

I dag när det mesta går ut på att  ”
göra saker så snabbt som möjligt är 
det intressant att se hur de tvinga-
des att arbeta förr med en helt an-
nan planering och framförhållning.”

Anders björklund, Vd bw måleri
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Sollefteå, Lärkan  8 
Fastigheten har en total markareal på 7 420 kvm och består av en 
byggnad på totalt 5 250 kvm samt parkeringsplatser och gräsytor. 
Nedre plan ca 3 000 kvm är idag uthyrd till Polismyndigheten. I 
fastigheten finns även motionsanläggning med gymanläggning och 
omklädningsrum som kan nyttjas gemensamt av hyresgästerna. 
Våning två består idag av vakanta ytor som lätt kan anpassas efter 
framtida hyresgästers behov. Allmänna kommunikationer i form av 
buss samt närhet till väg 87 och 90.

SÖKER DU NÅGOT EXTRA?

Prospekt på ovanstående fastigheter finns att hämta på www.naisvefa.se

FASTIGhETSANALyTIKER
CIVILINGENjÖR

08-402 18 83
christian.tufvesson@naisvefa.se

PROjEKTLEDARE TRANSAKTIONER
REG. FASTFASTIGhETSMÄKLARE

08-402 13 67
bengt.norlander@naisvefa.se

Bengt Norlander Christian Tufvesson

3

inledning

BaKgrund
Hemfosa avser att avyttra fastigheterna  
Skedom 21:1 och 21:4 belägena i Sollefteå. NAI 
Svefa har anlitats för att biträda Hemfosa vid den 
planerade försäljningen. Föreliggande  
prospekt har sammanställts med anledning av 
detta. 

KontaKt
Frågor angående fastigheterna och försäljnings-
processen skall ställas till någon av kontakt- 
personerna inom NAI Svefa. Under inga omstän-
digheter får personal anställd hos säljaren eller 
hyresgäster i fastigheterna kontaktas utan medgi-
vande från NAI Svefa. 

Christian tufvesson
fastighetsanalytiKer

Civilingenjör

drottninggatan 78, Box 3316
103 66  stockholm
08-402 18 83
christian.tufvesson@naisvefa.se

Bengt norlander
ProjeKtledare transaKtioner  

reg. fastighetsmÄKlare

drottninggatan 78, Box 3316 
103 66 stockholm
08-402 1367
bengt.norlander@naisvefa.se
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Skedom 21:1 och 21:4 belägena i Sollefteå. NAI 
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planerade försäljningen. Föreliggande  
prospekt har sammanställts med anledning av 
detta. 

KontaKt
Frågor angående fastigheterna och försäljnings-
processen skall ställas till någon av kontakt- 
personerna inom NAI Svefa. Under inga omstän-
digheter får personal anställd hos säljaren eller 
hyresgäster i fastigheterna kontaktas utan medgi-
vande från NAI Svefa. 

Christian tufvesson
fastighetsanalytiKer

Civilingenjör

drottninggatan 78, Box 3316
103 66  stockholm
08-402 18 83
christian.tufvesson@naisvefa.se

Bengt norlander
ProjeKtledare transaKtioner  

reg. fastighetsmÄKlare

drottninggatan 78, Box 3316 
103 66 stockholm
08-402 1367
bengt.norlander@naisvefa.se

Drottninggatan 78, Box 3316, 103 66 Stockholm
www.naisvefa.se

härnösand, Tingshuset 3 
En vacker och unik fastighet som ligger centralt belägen i härnö-
sands mest expansiva område, med resecentrum (tåg/buss) och 
E4 inpå knuten. Fastigheten har en bruksyta på 1 750 kvm varav 
308 kvm är bostäder, 6 st och 1 442 kvm är kontorslokaler, konfe-
rens samt två tingssalar. Lokalerna bedöms som relativt enkel att 
anpassa till olika typer av verksamhet och säljes helt tomställd. 

Sollefteå, Skedom 21:1 och 21:4 
Fastigheterna som är samtaxerade ligger ca 1 km från centrala 
Sollefteå och består av tre byggnader med totalt ca 2 500 kvm. 
Åtta av de tio kontorslokalerna är idag uthyrda och två är vakanta. 
Fastigheterna har också tre små bostäder på 25 kvm som idag 
är vakanta. Totalt markareal 89 125 kvm och förutom byggnader 
består den av skogsområden samt parkeringsplatser och gräsytor. 
Allmänna kommunikationer i form av busstrafik finns.  

Sollefteå, Rättvisan 4  
En storslagen kontors- och bostadsfastighet i utkanten av Sollefteå 
tätort. Allmänna kommunikationer i form av buss och närhet till väg 
87 och 90. Fastigheten har en bruksyta på 827 kvm och består av 
kontors- och lagerlokaler samt två lägenheter. Den är nästan till fullo 
uthyrd. Endast en lägenhet och ett förråd är vakant. Markarealen 
är 5 945 kvm och det finns fyra byggnader på fastigheten, garage 
samt tio parkeringsplatser.

Kommersiell hyresfastighet
sollefteå sKedom 21:1 & 21:4

försäljning av två bostad- och lokalfastigheter i norra sollefteå
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vem är du och vad har du för bakgrund?
– Jag är 49 år och född i Härnösand. sedan 1989 bor jag i frök 
i noraström på en jordbruksfastighet. min fru och jag har tre barn 
av vilka en son bor kvar hemma. efter drift- och underhållsut-
bildning på gymnasiet gick jag en ettårig driftteknisk utbildning 
på dåvarande sjöbefälsskolan. under åren har jag arbetat inom 
industri och fjärrvärme. senast var det på mondi i väja till 2008. 
2005 startade jag en enskild firma tillsammans med ulf Bylund 
och drev den parallellt.
 
varför startade du eget?
– det var mitt intresse för energilösningar som avgjorde. dessutom 
kände jag ulf sedan tidigare. att vi nu går över till aktiebolag beror 
på att verksamheten har ökat.
 
vad erbjuder ni för produkter och tjänster?
– försäljning på internet och installation av värmepumpar, vedan-
läggningar och solenergianläggningar.
 
vilka är kunderna?
– de flesta är från sverige, hela landet, men även från norge, 
danmark och finland. till 80-90 procent är det privata kunder 
och resten fastighetsbolag och rörmokare.
 
hur kommer företaget att utvecklas?
– Jag kan inte se några större förändringar för dagen. ulf och jag 
kompletterar varandra: jag är kunnig inom vvs och han även inom 
el. efter en stor omsättningsökning under senare år tror vi på 
fortsatt ökning men i lugnare takt.
 
vilka är dina starka och svaga sidor som företagare?
– min starka sida som företagare är att sälja. den svaga sidan är 
pappersarbetet, här kommer min fru ulrika att vara verksam.

Anders HAmmArberg

... erik norberg, som den 9 maj registrerade 
bynoR ab tillsammans med Ulf bylund.

Hallå där... 

Kommersiella
fastigheter
Västernorrland, 0910-15385, www.swedbankkf.se

Sollefteå , Affärs-/bostadsfastighet

Härnösand, Lokalfastighet

Ånge, Lokalfastighet

Välskött  fastighet med bästa läge i Sollefteå.
Bostäder:  125 kvm
Lokaler: 1 719 kvm, totalt 1 844 kvm
Hyresintäkter: ca. 1 360 000 kr

En f.d. vårdanstalt bestående av 12 byggnader med total lokalarea 
på 8 852 kvm samt övriga area 789 kvm.
Fastigheten ligger i direkt anslutning till E4, med gångavstånd till 
nybyggt resecentrum, ett expanderande handelsområde och hamn.

En f.d. vårdanstalt bestående av 8 byggnader med en större 
verkstadsbyggnad på 8 779 kvm varav 3 254 kvm lager och 520 kvm 
sluss. Stor tomt om 137 825 kvm.

Ansvarig fastighetsmäklare: Carl-Fredrik Björkbom
070-624 16 51, cf.bjorkbom@swedbankkf.se
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Återvinning

VI TAR 
HAND OM 
ALLT SOM
BLIR ÖVER
IL Recycling
Johannedalsvägen 67
863 36 Sundsbruk

Tel 060-52 40 30 
svall@ilrecycling.com 
www.ilrecycling.com

Tel: 060-52 40 30
www.ilrecycling.com

Behöver du 
hjälp med...

Tel: 070-2398047

Entréer, dörrautomatik, 
kontors- & miljöinredning

Kontorsmaskiner

Tel: 060-15 35 85
070-228 22 27, 070-326 75 62

Kontakta våra säljare på 060-57 21 50
Boka din plats här.

Frukt & Grönt

tel 060-52 50 30
www.deltagront.se

Företagsutveckling

Elisabeth Nylander
Omr Chef Företag, 070-654 13 96

• Administration
• Produktion • Konstruktion 

Hyr en seniorkompetens.

familjeföretaget Jämtfasad har 
som bärande affärsidé att rusta 
upp gamla fasader där underhål-
let ofta varit eftersatt.

– Många uppdrag gäller gamla 
kyrkor och murar, säger delägar-
en Erik Olsson.

Både hans far och farfar var 
sysselsatta inom samma område. 
Men just Jämtfasad bildades 
1991 i Jämtland och har sedan 
flyttat till Matfors utanför 
Sundsvall.

För att göra gamla slitna 
fasader som nya igen blästras 
sliten puts bort och ersätts med 
ny. Det är ett arbete som ibland 
försvåras av direktiv från Riks-
antikvarieämbetet.

– Man kan ha använt dåliga 
tekniska lösningar i en byggnad. 

Det gör att fasader inte håller så 
bra. Men i de direktiv för bygg-
nadsvård som vi ska hålla oss ef-
ter står då att vi ska återställa så 
det ser ut som det gjort tidigare. 
Tyvärr blir slutresultatet då inte 

lika hållbart som vi skulle vilja, 
förklarar Erik Olsson.

Bostadshus och betongdam-
mar är exempel på andra objekt 
som Jämtfasad renoverar.

text ocH foto: Anders löVgren

i samband med lågkonjunkturen för 20 år sedan 
kände sig Winther Bygg i Örnsköldsvik tvingade 
att prova nya vägar, då marknaden för vanliga tra-
ditionella bygg- och renoveringsarbeten tunnades 
ut. Plåtsidan var stark inom företaget och special-
arbeten inom tak blev ett framgångsrikt spår.

– Så har det fortsatt. Takarbeten på äldre hus 
från förra sekelskiftet är typiska uppdrag för oss. 
Det kan innefatta rivning, nya takbjälkar, murning 

och ny plåt, säger ägaren Torbjörn Winther.
Några exempel på projekt som Winther Bygg 

varit inblandade i är renovering av Umeå stads-
kyrka samt Hotell Knaust och Hedbergska skolan 
i Sundsvall.

Företaget har 25 anställda och finns etablerade 
i både Örnsköldsvik och Sundsvall, men tar jobb i 
främst hela Mellannorrland.

text ocH foto: Anders löVgren

gamla murar får nytt liv

Jobbsvacka ledde 
till ny nisch

Torbjörn Winther på 
Winther Bygg.

Hässjö kyrka, norr om Timrå, 
renoveras av Jämtfasad.
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backmans.se

Backmans Företags- & Fastighetsutveckling hyr ut och förvaltar ett antal bostäder, butiks- och kontorslokaler i 
centrala Örnsköldsvik. Välkommen att kontakta oss: Telefon 0660-185 75 • www.backmans.se

Med passion för positiva spiraler 
Då vi satsar gör vi det noggrant. Oavsett  
om det gäller inredning av en mindre  
lägenhet eller kundanpassade kontor på  
ett par tusen kvadrat. Vår service, omtanke 
och kvalitet ska helt enkelt vara i toppklass. 
     På samma sätt resonerar vi kring vår  
omgivning. I det lilla perspektivet ger vi  

Backmans förvaltning och utveckling av  
fastigheter i Örnsköldsvik har bland annat  
resulterat i galleriorna och mötesplatserna  
Oskargallerian och Magasinet. Vårt arbete  
har uppmärksammats med utmärkelser för  
framtidsinriktat fastighetsägande både  
lokalt och på riksplanet.

individer möjlighet till utveckling genom  
exempelvis sponsring av enskilda, lovande  
idrottstjejer. I det stora ger vi Örnsköldsvik  
möjligheter att utvecklas genom ett aktivt  
deltagande i förnyelsearbetet. 
     I allt vi gör vill vi skapa tydliga resultat.  
Det gäller även det vi gör för dig.

ICA Fastigheter är ett av Skandinaviens största fastighetsbolag 
inom handel. Vi äger, aktivt förvaltar och hyr in 2 500 000 m2 
lokalyta för ICAs verksamhet och investerar i nybyggnation av 
butiker. 

På de mest attraktiva platserna i landet anlägger och utvecklar 
ICA Fastigheter Sverige så kallade ”Retail Parks”. Det är handels-
platser med volymhandelsbutiker i nära eller direkt anslutning 
till en Maxi ICA Stormarknad eller ICA Kvantum. Konceptet kallar 
vi Goda Grannar - både starka rikstäckande kedjeföretag och 
framgångsrika lokala butiker - Lokala Världsmästare.

Nu bygger vi en Maxi ICA Stormarknad i Härnösand och gör 
plats för 4 000 kvm Goda Grannar. Vill du bli granne med ICA Maxi 
Härnösand? Välkommen att ringa Charlotte Johansson 
på telefon: 072-743 67 63

Vi ses!

Vill du bli granne med ICA?

Härnösand.indd   1 2010-11-08   10:17:59

germesta trädgård ab
Berg 131, doCksta
reg datum: 2011-06-10
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av väx-
ter och växtprodukter, egen odling av växter, träd 
och växtprodukter, anläggning av trädgårdsmiljöer, 
konsultationer och kurser i trädgårdsskötsel, café-
verksamhet, äga och förvalta fastigheter och värde-
papper samt annan därmed förenlig verksamhet. 
styrelseledamöter: Hans erik sigvard Hansson, eva 
kristina Bäckström, karin ingeborg frölander

SUndSvall

Stripehog Scandinavia ab
Björneborgsgatan 41, sundsvaLL
reg datum: 2011-08-03
Bolaget skall sälja tjänster och produkter för 

rengöring, av gator och torg, borttagning av 
målade linjer på vägarna samt gummirester på 
landningsbanor, genom vattenblästring och därmed 
förenlig verksamhet. styrelseledamot: Hans olov 
arne Blom

caspien holding ab
skiftevägen 1, sundsvaLL
reg datum: 2011-08-02
Holdingbolag. styrelseledamöter: abolhassan 
soleymanpur, gun inger elise soleymanpur

östen gardfjell revision ab
skiftesvägen 5 a, sundsvaLL
reg datum: 2011-08-02
aktiebolaget ska bedriva revision och revisionsnära 
tjänster, äga och förvalta värdepapper. styrelsele-
damot: Jan anders Östen gardfjäll

andré hellström ab
sjögatan 13, sundsvaLL
reg datum: 2011-07-21
Bedriva verksamhet avseende rekrytering och 
headhunting samt därmed förenlig verksamhet. ut-
veckling av applikationer och webbsidor. Byggande 
av skräddarsydda datorlösningar som persondato-
rer, servers och jobbdatorer. styrelseledamot: Pär 
erik andré Hellström 

hans bruce agenturer & event ab
skrängstabodarna 150, nJurunda
reg datum: 2011-07-19
Bolaget skall bedriva handel med konfektion samt 
eventverksamhet såsom konserter och konferenser 
samt därmed förenlig verksamhet. styrelseledamot: 
Hans Peter Bruce

hepa medicin ab
skanörvägen 18, sundsvaLL
reg datum: 2011-07-21
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och 
omvårdnad inom hälso- och sjukvård med 
huvudsaklig inriktning mot anestesi, urologi, 
kirurgi, traumatologi, forskning och utveckling 
samt undervisning, förvaltning av värdepapper och 
fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. 
styrelseledamot: Leif Patrik nilsson 

Jaltek ab
tunbyn 505, sundsvaLL
reg datum: 2011-07-11
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom 
mekanisk konstruktion, produktionsteknik och 
montageledning samt därmed förenlig verksamhet. 
styrelseledamot: Jan anders Löfstrand 

nya föRetag i Länet
JOBB? ÖPPET

forts på sidan 22
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* Under perioden 20091001-20100930

Guldkantade företag med högsta kreditrating
Det krävs alltid litet extra för att få högsta värdering. Trippel-A rating är inget 
undantag. Det vet företagen som har fått AAA – den högsta kreditratingen 
i Soliditets kreditvärderingssystem. Soliditet samlar ständigt in fakta om alla 
företag i Sverige. Med hjälp av över 2 000 beslutsregler görs en omfattande 
bedömning där agnarna skiljs från vetet. Kvar finns en exklusiv skara företag. Av 
Sveriges alla aktiebolag är det endast ett fåtal som har haft AAA 
i minst 12 månader*. Det är både små och stora företag med vitt 
skilda verksamheter som alla har en välskött ekonomi. Blomstrande 
företag helt enkelt som det är tryggt att göra affärer med.

Besök oss på www.soliditet.se.

060-13 95 60
www.norrlandspojkarna.se

www.mitstransport.se

070-602 03 91

060-61 43 00
 www.tvattbjornen.se 

060-52 58 60
www.ocab.se

060-61 43 76

060-120513
www.dagservice.se

060-56 15 00
www.buktens.se

Stationsvägen, Kvissleby
060-56 15 00 • www.buktens.se

Buktens personal har lång erfarenhet av formning av plåt. 
Redan 1958 började vår tillverkning av t.ex. kupade gavlar, kompensatorer m.m.

Vi lagerför gavlar

060-666 555
www.protector.nu

0611-131 35
www.pronovafast.se

060-16 50 00
www.metso.com

För mer inFormationring 0770-33 22 00eller besökdios.se

VINNANDE
STRATEGIER, 
IDEER och
NYA TAG

lokAlER föR

Strategier för framtiden blir allt 
viktigare och lika värdefulla är  
idéerna som ska ta oss dit. Vi vill  
att våra hyresgäster, förutom bra 
lokaler, ska ha de bästa villkoren 
för att kunna ta tag i möjligheter 
med förnyad energi. Möt våren 
med ett nytt läge, välkommen till 
Diös!
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Kan en kombi vara 
annorlunda?

www.hyundai.se

Premiär för nya
Hyundai 

I helgen har nya Hyundai i40 premiär. En 
kombi i stora mellanklassen med massor 
av smarta lösningar. i40 utmanar med 
sköna former, funktionella lösningar och 
en imponerande utrustningslista. Ta 
chansen att provköra kombin som vågar 
bryta mot reglerna.

Lanseringspris från 214 900 kr
Miljöbil från 234 900 kr
Leasingkostnad från 1 995 kr/mån
Förmånsvärde från 1 687 kr/mån netto

Kan en kombi vara 
annorlunda?

www.hyundai.se

Premiär för nya
Hyundai 

I helgen har nya Hyundai i40 premiär. En 
kombi i stora mellanklassen med massor 
av smarta lösningar. i40 utmanar med 
sköna former, funktionella lösningar och 
en imponerande utrustningslista. Ta 
chansen att provköra kombin som vågar 
bryta mot reglerna.

Lanseringspris från 214 900 kr
Miljöbil från 234 900 kr
Leasingkostnad från 1 995 kr/mån
Förmånsvärde från 1 687 kr/mån netto

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 5 års Serviceassistans • 5 års Lackgaranti • 3 års Vagnskadegaranti • 12 års Rostskyddsgaranti
Bränsleförbrukning vid blandad körning: (man/aut) 4,3–7,7 l/100 km, CO2 113–179 g/km. Miljöbil enl. definition i förordning 2007:380. Förmånsvärde netto vid 50% marginalskatt.

Leasingavgiften är exkl. moms och ex. på finansiering via Hyundai Finans i 36 mån. Första förhöjd hyra 21%, restvärde 50%. Alla priser är av generalagenten rekommenderade cirkapriser. Alla återförsäljare sätter sina egna priser.

KRAMFORS
Sahléns Bil

Högstavägen 3
Tel: 0612-71 15 00

SOLLEFTEÅ
Sahléns Bil

Hågesta 216
0620-78 10 90

SUNDSVALL 
Bilcenter Hyundai
Förmansvägen 13
Tel: 060-64 18 60

ÖRNSKÖLDSVIK 
Ulf Nylanders Bilar
Skortedsvägen 5–7
Tel: 0660-186 60

www.sahlensbil.se

0660-186 60
www.nylandersbil.se

0612-71 15 00 / 0620-78 10 90
www.sahlensbil.se

060-64 18 60
www.hyundaisundsvall.se

Premiärvisning!
Lördag och söndag  3-4 september. 
För öppettider, ta kontakt med din 
lokala handlare.

Folk tror inte på vad du säger, men 
de tror på vad du gör och hur du gör det.

Vi hjälper våra kunder att göra nya saker.
Nya saker som utmanar, provocerar,

uppfinner och skapar ny tillväxt.

Högberg.gruppen har 22 års erfarenhet av att 
positionera och bygga framgångsrika varumärken.

FOR YOU, I WANT TO OPEN UP MY HEART, 
FOR YOU, I WANT TO SHOW WHO I AM

När du är liten ligger framtiden långt borta i fjärran, fylld 

med oändliga möjligheter. Man kan bli precis vad som 

helst – designer, statsminister eller brandman. Kanske 

är det just denna oskrivna framtid som ger barn, 

och barndomen, det där nästan magiska skimret. 

För att barnen ska få behålla känslan av att allt 

är möjligt, måste lusten att lära hållas vid liv. 

De behöver bra lärare som engagerar och 

svarar på alla de frågor som dyker upp. 

Och de behöver bra läromedel att hämta 

kunskap och stöd ifrån.

Ändå går mindre än 1% av den årliga elev

kostnaden till nya läromedel. Visst är det 

synd? Med bättre läromedel ökar förutsättning

arna för att framtidens deigners, statsministrar 

och brandmän vågar fortsätta drömma.

Låt oss satsa på ett lärande som varar för livet!

Några Uppdragsgivare: Mittuniversitetet, Riksutställningar, Edmolift, Eventyr, EMI Music, Amanda Egilson AB, Hägglunds Drives AB, King Magazine, Folktandvården, 
Svenska Filminstitutet, Taxi Sundsvall,  Reaxcer AB, SIDA, Westers AB, Tillväxtverket, Kommunförbundet Västernorrland, Hägglunds Drives, Kreditintressenter, Fören-
ingen Svenska Läromedel, ALMI Företagspartner, Svenska Filminstitutet, Zebrawine i Uppsala, Advokat Catharina Tholin AB, Handelskammaren Mid Sweden, Energi - 
och klimatforum, STT Emtec AB, Processkonsulter AB, Sundfrakt AB, Trafikverket, Länsstyrelsen Västernorrland, Crazy Daisy Dsgn, SCA BioNorr AB, Altex Electronics, 
Design i Västernorrland, First Hotel Stadt Härnösand, Future Minds, Skulpturens Hus, Täby Kommun, Visit Västernorrland för att nämna några.

info@hogberg-gruppen.com
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Annelie Nordin startade även Hap-
piness – en showgrupp för männ-
iskor med funktionshinder.

– Jag har alltid vurmat för barn, 
ungdomar och handikappade. Det 
finns en stor glädje i att få jobba 
med dessa fantastiska människor 
och jag har lärt mig mycket under 
resan, säger hon.

Annelie Nordin var också med 
om att lansera spikmattan i Sverige 
och var under två år anställd hos 
Sundsvallsföretaget Attract.

– Det var en väldigt rolig och in-
tensiv tid där jag blev ansiktet utåt 
i kampanjerna och var med på hel-
sidor i kvällstidningarna mer eller 
mindre varje dag. Som hälsocoach 
fick jag stort utrymme och fick ta 
egna initiativ bland annat för att ta 
fram avslappningsprogram och trä-
ningstips som matchade företagets 
hälsoprodukter. 

träningen har alltid funnits som 
en röd tråd i hennes liv och viljan 
att dela med sig av sina kunskaper 
och erfarenheter för att få andra 
att må bättre. Ett av de senaste 

projekten är en bok med friskvårds-
perspektiv.

– Den ska ge inspiration för ett 
hälsosammare liv. Hur man äter rätt 
och mår bättre, med enkla tränings-
tips och recept men också krönikor 
där profiler som Anton Lander och 
Magdalena Forsberg skriver själva 
utifrån sina erfarenheter. Ett av 
mina mål med boken är att den ska 
användas i skolornas undervisning.

Anneli Nordin konstaterar att 
hon haft många engagemang under 
de senaste tio åren.

– Jag har alltid haft lätt för att 
dra igång saker och säga ja till 
erbjudanden jag fått, men jag har 
varit sämre på att sätta en prislapp 
på mitt jobb. 

I somras fick hon hela torget i 
Timrå att gunga då hon ledde trä-
ningar på söndagar. Och det senaste 
rör lokalproducerad mat – hon har 
blivit handplockad som ambassadör 
för Smakriket Västernorrland.

– Det ska bli kul – bra hälsa och 
bra mat hänger ihop, säger hon.

text: tHomAs ekenberg

foto: cAmillA AbrAHAmsson

on var en av länets främ-
sta entreprenörer redan för 
tio år sedan då hon utsågs 

till Årets Företagare i Sundsvall.  
Men företagandet började redan 
som 19-åring med Timrå Aerobics-
studio.

– Vi hade en stor barnverksam-
het i Timrå och jag tänkte att det 
borde gå att köra samma sak även 
i Sundsvall, men jag hittade ingen 
lämplig lokal. så jag knackade dörr 
och det slutade med att jag och min 
man köpte dåvarande Träningsverk-
et, berättar hon.

Företaget expanderade snabbt. 
Lokalerna byggdes ut i flera om-
gångar och antalet anställda ökade. 
Som mest fanns cirka 40 personer 
på lönelistan.

Några år efter hon utsett till 
Årets Företagare såldes företaget.

– Det skedde ungefär samtidigt 
som jag och min man valde att gå 
skilda vägar. Vi ägde företaget till-
sammans och har två gemensamma 
barn som då var små. Det var en 
jobbig tid.

Strax därefter blev hon erbjuden 
arbete på Feelgood som hälsout-
vecklare. I samma veva började hon 
arbeta med Framtidsgalan – välgör-
enhetsshower för en drogfri värld i 
syfte att få unga att tro på sin egen 
styrka. 2006 blev hon utsedd till 
Årets Drake för sitt jobb med galan. 

”Det var en

framtidsgalor, showgrupp för personer med funktionshinder, 
spikmattor, bokprojekt och nu lokalproducerad mat. sedan 
annelie nordin sålde familjeföretaget träningsverket 2004 har 
hon haft många järn i elden.

anneLi noRDin  bLeV åRets föRetagaRe i sUnDsVaLL:

jobbig tid”

h Jag har alltid  ”
vurmat för 
barn, ung-
domar och 
handikap-
pade. Det 
finns en stor 
glädje i att 
få jobba med 
dessa fantas-
tiska män-
niskor och 
jag har lärt 
mig mycket 
under resan, 
säger hon.”

Annelie nordin
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härnösands byggreturer, Härnösand: 
– Verksamheten har samma inriktning som då, nämligen 
miljövänliga, selekterade rivningar. Vi har fortsatt att växa 
och omsätter idag mer än dubbelt så mycket som 2001, cir-
ka 65 mkr, men antalet anställda är faktiskt något mindre. 
Vår viktigaste marknad, då som nu, är Mälardalen, säger vd 
Mikael Skoglund.

thermotech, sollefteå: 
– Vi har gjort en häpnadsväckande resa. Just i den vevan vi 
fick priset gjorde vi en djärv satsning på designutveckling 
som strategiskt verktyg för affärsutveckling, där vi tittade 
på helheten: kommunikation, varumärke, produktsortiment. 
Sedan dess har vi mer än femdubblat omsättningen till 
cirka 160 mkr och tiodubblat lönsamheten. Vi har breddat 
produktportföljen och fått nya marknader. I dag är Thermo-
tech till exempel det starkaste varumärket på golvvärme i 
Ryssland, säger vd Anders Anderson.

nordtrafo, Kramfors: 
– Vi hade ägnat ett antal år till att ta fram en speciell trans-
formatormodell, Hexaformer, vilket var en stor anledning 
till att vi fick priset. Vi fick även in en ny kapitalstark ägare, 
men det slutade tyvärr med att styrelsen beslutade att flytta 
hela tillverkningen till Västervik. Jag var den enda som rös-
tade emot. Vi i familjen ville inte flytta, så det slutade med 
att företaget delades. Hexaformer finns kvar i Västervik och 
vi har kvar den traditionella transformatortillverkningen 
i Nordtrafo. I dag är vi 11 anställda i Bjärtrå, vilket är 
cirka hälften vad vi hade för tio år sedan, säger vd Lennart 
Sjöholm.   

boda borg, Västra medelpad: 
– Vi hade börjat med franchise när vi fick priset och sedan 
dess har vi byggt upp åtta anläggningar i Sverige och en på 
Irland. För några år sedan sålde vi franchise-bolaget och 
i dag äger vi enbart Boda Borg i Torpshammar. I år kom-
mer vi att få vår 300 000:e besökare i Torpshammar sedan 
starten 1995, säger vd Katarina Ödmark.

nola Spedition & Shipping, ö-vik: 
Företaget köptes upp av den globala aktören DSV 2004. 
2010 flyttades verksamheten till Umeå och Helsingborg och 
Örnsköldsvikskontoret lades ner.

engbergs entreprenad, timrå: 
– Omsättningen har fyrdubblats sedan 2001 till cirka 45 
mkr och vi har ökat antalet anställda från 5 till 55. Det 
känns som om tillväxten kommer att fortsätta. Den största 
kunden är då liksom nu SCA Östrand där vi sköter trans-
porterna på fabriksområdet, säger vd Kjell-Arne Engberg.

för tio år sedan fick de pris som årets 
företagare. Hur gick det sedan? näringsliv har 
tittat närmare på de sju företagen i länet som 
prisades 2001.

Årets företagare 2001 
– vad hände sen?

www.ryggklinik.nu
0611-184 30 / 060-53 88 90

Ny adress i Sundsvall
Nu finns vi i nya, fräscha
lokaler på Storgatan 31.
Välkommen in!
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Lasarettsvägen 15, Sundsvall, 060-67 85 00, www.kaltes.se

TRYCKET ÄR EN 
STOR DEL AV INTRYCKET
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planera 
Höstens 
kickoff nU!

Vi skräddarsyr 
din konferens. 

Välkommen! 

060-608 00 00
www.elite.se

 

Annons 94x60mm mar 2009.indd   1 2009-03-23   08:54:58

HÖSTERBJUDANDE 
HELDAGSKONFERENS 189 :-/person
Egen restaurang med gourmet touch, hög teknisk 

standard, möjlighet till webbsändning, datasal 
och radiostudio. Bildkanoner, trådlöst ljud, 

stora projektionsdukar och utbildade tekniker. 
Välkommen till oss!

KRAMFORS KONFERENS CENTER 
Boka 0612-77 18 70  Restaurang 0612-77 18 75

SUNDSVALL 060 - 17 17 66
STOCKHOLM 08 - 452 25 00

Läs mer på  www.programbolaget.com

- ARTISTER - EVENEMANG - UNDERHÅLLNING - SHOW -
LARS VEGAS TRIO

SWINGFLY ZILLAH & TOTTE

ERIC SAADE

STÄNDUT BLAKK

SEPTEMBER CARL-JAN GRANQVIST ANNA-LENA BRUNDIN TOBBE TROLLKARL

MÅNZ ZELMERLÖW THE LEGENDS SARAH DAWN FINER

Konferera i 
ett fullskaligt 
konstverk

Varmt välkomna önskar 
Barbro och Anders Åberg
0613-202 90, 204 60
www.mannaminne.se
mannaminne@mannaminne.se

Tandemkörning
skraTT - barnkalas
föreTagsrace
hoppborg - maT
hinderbana - dryck
möhippor - kickoff
femkamp - Tjejkväll
sTallbacksvisning
Kontakta Kenneth Eriksson på telefon 060-66 96 79 så 
skräddarsyr vi ett arrangemang efter ert företags behov!



21

restaurang@modohockey.se
0660-759 00 www.fjallravencenter.se

INTE BARA EN HOCKEYARENA UTAN EN 
UTMÄRKT MÖTESPLATS FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER.

Arenan med dess faciliteter och unika läge har blivit mer attraktivt för allt från 
det lilla mötet till mässor. Våra moderna konferenslokaler och vår populära 
Företagshockey i kombination med vår goda mat gör att  just ditt 
arrangemang blir något utöver det vanliga.

KONTAKTA OSS FÖR PRISER OCH INFORMATION.

Torpshammars Herrgård
Tel: 0691-205 80

info@torpshammar.com
torpshammar.com

Konferens • Hotell
Restaurang

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET GALLERIA INGALLERIA INGALLERIA IN NORRLANDSFONDEN  NORRLANDSFONDEN  NORRLANDSFONDEN SKANDIAMÄKLARNASKANDIAMÄKLARNASKANDIAMÄKLARNA SUNDSVALL ENERGI SUNDSVALL ENERGI SUNDSVALL ENERGI

TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIDNINGEN NÄRINGSLIV 
TIDNINGEN NÄRINGSLIV 
TIDNINGEN NÄRINGSLIV SUNDSVALL HOCKEYSUNDSVALL HOCKEYSUNDSVALL HOCKEY BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR 

 BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR 
 BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR 

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA
 KORNBODEN  KORNBODEN  KORNBODEN MACRONOVAMACRONOVAMACRONOVA BRANDPOSTEN I NORDEN AB 

 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 

BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY

SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR

BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET 
 BOOM  BOOM  BOOM TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIMRÅ IK 

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA
BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY

SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI

TIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIV

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR

 NORRVIDDEN  NORRVIDDEN  NORRVIDDEN 

BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB

 MODERATERNA  MODERATERNA  MODERATERNA 

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET 

 MODUL1 MODUL1 MODUL1 HJÄLPTORGET  HJÄLPTORGET  HJÄLPTORGET 

 BOOM  BOOM  BOOM TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIMRÅ IK 

MITTHEMMITTHEMMITTHEM

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA

 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 

BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY

NORRLANDSFONDENNORRLANDSFONDENNORRLANDSFONDEN

SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI

TIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIV SUNDSVALL HOCKEY  SUNDSVALL HOCKEY  SUNDSVALL HOCKEY 

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR

 NORRVIDDEN  NORRVIDDEN  NORRVIDDEN KORNBODENKORNBODENKORNBODEN

BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB

 MODERATERNA  MODERATERNA  MODERATERNA 

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET 

 MODUL1 MODUL1 MODUL1 HJÄLPTORGET  HJÄLPTORGET  HJÄLPTORGET 

 BOOM  BOOM  BOOM 

MITTHEMMITTHEMMITTHEM DRAKBORGEN  DRAKBORGEN  DRAKBORGEN 

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA

 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 

BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY

NORRLANDSFONDENNORRLANDSFONDENNORRLANDSFONDEN

SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI

TIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIV

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR

 NORRVIDDEN  NORRVIDDEN  NORRVIDDEN 

MACRONOVA MACRONOVA MACRONOVA BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB

 MODERATERNA  MODERATERNA  MODERATERNA 

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET 

 MODUL1 MODUL1 MODUL1 HJÄLPTORGET  HJÄLPTORGET  HJÄLPTORGET 

 BOOM  BOOM  BOOM 

MITTHEMMITTHEMMITTHEM

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA

 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 

BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY

NORRLANDSFONDENNORRLANDSFONDENNORRLANDSFONDEN

SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI

TIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIV

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR

MACRONOVA MACRONOVA MACRONOVA BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET 
 BOOM  BOOM  BOOM 

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA

EYECHANNEL EYECHANNEL EYECHANNEL BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY

SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI MODUL1  MODUL1  MODUL1 HJÄLPTORGETHJÄLPTORGETHJÄLPTORGET 925 UR & SMYCKEN  925 UR & SMYCKEN  925 UR & SMYCKEN 

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR MITTHEM  MITTHEM  MITTHEM DRAKBORGENDRAKBORGENDRAKBORGEN NORRLANDSPOJKARNA 

 NORRLANDSPOJKARNA 
 NORRLANDSPOJKARNA KINEMA SVERIGE ABKINEMA SVERIGE ABKINEMA SVERIGE AB

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET 
 BOOM  BOOM  BOOM 

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA
BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY

SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR

BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET 
 BOOM  BOOM  BOOM 

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA
BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY

SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR

BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET 
 BOOM  BOOM  BOOM 

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA
BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY

SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR

MACRONOVA MACRONOVA MACRONOVA 

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET 
 BOOM  BOOM  BOOM 

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA

EYECHANNEL EYECHANNEL EYECHANNEL BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY

SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR

MACRONOVA MACRONOVA MACRONOVA 

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET 
 BOOM  BOOM  BOOM 

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA

EYECHANNEL EYECHANNEL EYECHANNEL 
SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR

MACRONOVA MACRONOVA MACRONOVA 

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET 
 BOOM  BOOM  BOOM 

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA

EYECHANNEL EYECHANNEL EYECHANNEL 
SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR

TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIDNINGEN NÄRINGSLIV 
TIDNINGEN NÄRINGSLIV 
TIDNINGEN NÄRINGSLIV 

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA KINEMA SVERIGE AB  KINEMA SVERIGE AB  KINEMA SVERIGE AB NORRVIDDENNORRVIDDENNORRVIDDEN KORNBODEN  KORNBODEN  KORNBODEN MACRONOVAMACRONOVAMACRONOVA BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 

BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY FYRFASEN ENERGI  FYRFASEN ENERGI  FYRFASEN ENERGI MODERATERNAMODERATERNAMODERATERNA REKAB  REKAB  REKAB SCENKONSTBOLAGETSCENKONSTBOLAGETSCENKONSTBOLAGET GALLERIA IN  GALLERIA IN  GALLERIA IN 

SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI MODUL1  MODUL1  MODUL1 HJÄLPTORGETHJÄLPTORGETHJÄLPTORGET 925 UR & SMYCKEN  925 UR & SMYCKEN  925 UR & SMYCKEN BOOMBOOMBOOM TIMRÅ IK  TIMRÅ IK  TIMRÅ IK TIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIV

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR MITTHEM  MITTHEM  MITTHEM DRAKBORGENDRAKBORGENDRAKBORGEN NORRLANDSPOJKARNA 

 NORRLANDSPOJKARNA 
 NORRLANDSPOJKARNA KINEMA SVERIGE ABKINEMA SVERIGE ABKINEMA SVERIGE AB NORRVIDDEN  NORRVIDDEN  NORRVIDDEN 

BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB SMART MARINE  SMART MARINE  SMART MARINE EYECHANNELEYECHANNELEYECHANNEL BIRSTA CITY  BIRSTA CITY  BIRSTA CITY FYRFASEN ENERGIFYRFASEN ENERGIFYRFASEN ENERGI

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET GALLERIA INGALLERIA INGALLERIA IN NORRLANDSFONDEN  NORRLANDSFONDEN  NORRLANDSFONDEN SKANDIAMÄKLARNASKANDIAMÄKLARNASKANDIAMÄKLARNA SUNDSVALL ENERGI SUNDSVALL ENERGI SUNDSVALL ENERGI MODUL1 MODUL1 MODUL1

TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIDNINGEN NÄRINGSLIV 
TIDNINGEN NÄRINGSLIV 
TIDNINGEN NÄRINGSLIV SUNDSVALL HOCKEYSUNDSVALL HOCKEYSUNDSVALL HOCKEY BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR 

 BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR 
 BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR MITTHEMMITTHEMMITTHEM

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA KINEMA SVERIGE AB  KINEMA SVERIGE AB  KINEMA SVERIGE AB NORRVIDDENNORRVIDDENNORRVIDDEN KORNBODEN  KORNBODEN  KORNBODEN MACRONOVAMACRONOVAMACRONOVA BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 

BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY FYRFASEN ENERGI  FYRFASEN ENERGI  FYRFASEN ENERGI MODERATERNAMODERATERNAMODERATERNA REKAB  REKAB  REKAB SCENKONSTBOLAGETSCENKONSTBOLAGETSCENKONSTBOLAGET GALLERIA IN  GALLERIA IN  GALLERIA IN NORRLANDSFONDENNORRLANDSFONDENNORRLANDSFONDEN

SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI MODUL1  MODUL1  MODUL1 HJÄLPTORGETHJÄLPTORGETHJÄLPTORGET 925 UR & SMYCKEN  925 UR & SMYCKEN  925 UR & SMYCKEN BOOMBOOMBOOM TIMRÅ IK  TIMRÅ IK  TIMRÅ IK TIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIV

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR MITTHEM  MITTHEM  MITTHEM DRAKBORGENDRAKBORGENDRAKBORGEN NORRLANDSPOJKARNA 

 NORRLANDSPOJKARNA 
 NORRLANDSPOJKARNA KINEMA SVERIGE ABKINEMA SVERIGE ABKINEMA SVERIGE AB NORRVIDDEN  NORRVIDDEN  NORRVIDDEN 

BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB SMART MARINE  SMART MARINE  SMART MARINE EYECHANNELEYECHANNELEYECHANNEL BIRSTA CITY  BIRSTA CITY  BIRSTA CITY FYRFASEN ENERGIFYRFASEN ENERGIFYRFASEN ENERGI MODERATERNA  MODERATERNA  MODERATERNA 

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET GALLERIA INGALLERIA INGALLERIA IN NORRLANDSFONDEN  NORRLANDSFONDEN  NORRLANDSFONDEN SKANDIAMÄKLARNASKANDIAMÄKLARNASKANDIAMÄKLARNA SUNDSVALL ENERGI SUNDSVALL ENERGI SUNDSVALL ENERGI MODUL1 MODUL1 MODUL1

TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIDNINGEN NÄRINGSLIV 
TIDNINGEN NÄRINGSLIV 
TIDNINGEN NÄRINGSLIV SUNDSVALL HOCKEYSUNDSVALL HOCKEYSUNDSVALL HOCKEY BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR 

 BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR 
 BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR MITTHEMMITTHEMMITTHEM

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA KINEMA SVERIGE AB  KINEMA SVERIGE AB  KINEMA SVERIGE AB NORRVIDDENNORRVIDDENNORRVIDDEN KORNBODEN  KORNBODEN  KORNBODEN MACRONOVAMACRONOVAMACRONOVA BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 

BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY FYRFASEN ENERGI  FYRFASEN ENERGI  FYRFASEN ENERGI MODERATERNAMODERATERNAMODERATERNA REKAB  REKAB  REKAB SCENKONSTBOLAGETSCENKONSTBOLAGETSCENKONSTBOLAGET GALLERIA IN  GALLERIA IN  GALLERIA IN NORRLANDSFONDENNORRLANDSFONDENNORRLANDSFONDEN

SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI MODUL1  MODUL1  MODUL1 HJÄLPTORGETHJÄLPTORGETHJÄLPTORGET 925 UR & SMYCKEN  925 UR & SMYCKEN  925 UR & SMYCKEN BOOMBOOMBOOM TIMRÅ IK  TIMRÅ IK  TIMRÅ IK TIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIV

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR MITTHEM  MITTHEM  MITTHEM DRAKBORGENDRAKBORGENDRAKBORGEN NORRLANDSPOJKARNA 

 NORRLANDSPOJKARNA 
 NORRLANDSPOJKARNA KINEMA SVERIGE ABKINEMA SVERIGE ABKINEMA SVERIGE AB NORRVIDDEN  NORRVIDDEN  NORRVIDDEN 

BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB SMART MARINE  SMART MARINE  SMART MARINE EYECHANNELEYECHANNELEYECHANNEL BIRSTA CITY  BIRSTA CITY  BIRSTA CITY FYRFASEN ENERGIFYRFASEN ENERGIFYRFASEN ENERGI MODERATERNA  MODERATERNA  MODERATERNA 

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET GALLERIA INGALLERIA INGALLERIA IN NORRLANDSFONDEN  NORRLANDSFONDEN  NORRLANDSFONDEN SKANDIAMÄKLARNASKANDIAMÄKLARNASKANDIAMÄKLARNA SUNDSVALL ENERGI SUNDSVALL ENERGI SUNDSVALL ENERGI MODUL1 MODUL1 MODUL1

 BOOM  BOOM  BOOM TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIDNINGEN NÄRINGSLIV 
TIDNINGEN NÄRINGSLIV 
TIDNINGEN NÄRINGSLIV SUNDSVALL HOCKEYSUNDSVALL HOCKEYSUNDSVALL HOCKEY BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR 

 BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR 
 BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR MITTHEMMITTHEMMITTHEM

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA KINEMA SVERIGE AB  KINEMA SVERIGE AB  KINEMA SVERIGE AB NORRVIDDENNORRVIDDENNORRVIDDEN KORNBODEN  KORNBODEN  KORNBODEN MACRONOVAMACRONOVAMACRONOVA BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 

BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY FYRFASEN ENERGI  FYRFASEN ENERGI  FYRFASEN ENERGI MODERATERNAMODERATERNAMODERATERNA REKAB  REKAB  REKAB SCENKONSTBOLAGETSCENKONSTBOLAGETSCENKONSTBOLAGET GALLERIA IN  GALLERIA IN  GALLERIA IN NORRLANDSFONDENNORRLANDSFONDENNORRLANDSFONDEN

SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI MODUL1  MODUL1  MODUL1 HJÄLPTORGETHJÄLPTORGETHJÄLPTORGET 925 UR & SMYCKEN  925 UR & SMYCKEN  925 UR & SMYCKEN BOOMBOOMBOOM TIMRÅ IK  TIMRÅ IK  TIMRÅ IK TIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIV

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR MITTHEM  MITTHEM  MITTHEM DRAKBORGENDRAKBORGENDRAKBORGEN NORRLANDSPOJKARNA 

 NORRLANDSPOJKARNA 
 NORRLANDSPOJKARNA KINEMA SVERIGE ABKINEMA SVERIGE ABKINEMA SVERIGE AB NORRVIDDEN  NORRVIDDEN  NORRVIDDEN 

BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB SMART MARINE  SMART MARINE  SMART MARINE EYECHANNELEYECHANNELEYECHANNEL BIRSTA CITY  BIRSTA CITY  BIRSTA CITY FYRFASEN ENERGIFYRFASEN ENERGIFYRFASEN ENERGI

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET GALLERIA INGALLERIA INGALLERIA IN NORRLANDSFONDEN  NORRLANDSFONDEN  NORRLANDSFONDEN SKANDIAMÄKLARNASKANDIAMÄKLARNASKANDIAMÄKLARNA SUNDSVALL ENERGI SUNDSVALL ENERGI SUNDSVALL ENERGI MODUL1 MODUL1 MODUL1

 BOOM  BOOM  BOOM TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIDNINGEN NÄRINGSLIV 
TIDNINGEN NÄRINGSLIV 
TIDNINGEN NÄRINGSLIV SUNDSVALL HOCKEYSUNDSVALL HOCKEYSUNDSVALL HOCKEY BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR 

 BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR 
 BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR MITTHEMMITTHEMMITTHEM

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA KINEMA SVERIGE AB  KINEMA SVERIGE AB  KINEMA SVERIGE AB NORRVIDDENNORRVIDDENNORRVIDDEN KORNBODEN  KORNBODEN  KORNBODEN MACRONOVAMACRONOVAMACRONOVA BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 

BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY FYRFASEN ENERGI  FYRFASEN ENERGI  FYRFASEN ENERGI MODERATERNAMODERATERNAMODERATERNA REKAB  REKAB  REKAB SCENKONSTBOLAGETSCENKONSTBOLAGETSCENKONSTBOLAGET GALLERIA IN  GALLERIA IN  GALLERIA IN NORRLANDSFONDENNORRLANDSFONDENNORRLANDSFONDEN

SUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGISUNDSVALL ENERGI MODUL1  MODUL1  MODUL1 HJÄLPTORGETHJÄLPTORGETHJÄLPTORGET 925 UR & SMYCKEN  925 UR & SMYCKEN  925 UR & SMYCKEN BOOMBOOMBOOM TIMRÅ IK  TIMRÅ IK  TIMRÅ IK TIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIV

BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR
BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR MITTHEM  MITTHEM  MITTHEM DRAKBORGENDRAKBORGENDRAKBORGEN NORRLANDSPOJKARNA 

 NORRLANDSPOJKARNA 
 NORRLANDSPOJKARNA KINEMA SVERIGE ABKINEMA SVERIGE ABKINEMA SVERIGE AB NORRVIDDEN  NORRVIDDEN  NORRVIDDEN 

BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB
BRANDPOSTEN I NORDEN AB SMART MARINE  SMART MARINE  SMART MARINE EYECHANNELEYECHANNELEYECHANNEL BIRSTA CITY  BIRSTA CITY  BIRSTA CITY FYRFASEN ENERGIFYRFASEN ENERGIFYRFASEN ENERGI

SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET SCENKONSTBOLAGET GALLERIA INGALLERIA INGALLERIA IN NORRLANDSFONDEN  NORRLANDSFONDEN  NORRLANDSFONDEN SKANDIAMÄKLARNASKANDIAMÄKLARNASKANDIAMÄKLARNA SUNDSVALL ENERGI SUNDSVALL ENERGI SUNDSVALL ENERGI MODUL1 MODUL1 MODUL1

 BOOM  BOOM  BOOM TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIMRÅ IK TIDNINGEN NÄRINGSLIV 
TIDNINGEN NÄRINGSLIV 
TIDNINGEN NÄRINGSLIV SUNDSVALL HOCKEYSUNDSVALL HOCKEYSUNDSVALL HOCKEY BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR 

 BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR 
 BYGGPLAST OCH BÅTPRYLAR 

NORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNANORRLANDSPOJKARNA KINEMA SVERIGE AB  KINEMA SVERIGE AB  KINEMA SVERIGE AB NORRVIDDENNORRVIDDENNORRVIDDEN KORNBODEN  KORNBODEN  KORNBODEN MACRONOVAMACRONOVAMACRONOVA BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 
 BRANDPOSTEN I NORDEN AB 

BIRSTA CITYBIRSTA CITYBIRSTA CITY FYRFASEN ENERGI  FYRFASEN ENERGI  FYRFASEN ENERGI MODERATERNAMODERATERNAMODERATERNA REKAB  REKAB  REKAB SCENKONSTBOLAGETSCENKONSTBOLAGETSCENKONSTBOLAGET GALLERIA IN  GALLERIA IN  GALLERIA IN 

 MODUL1  MODUL1  MODUL1 HJÄLPTORGETHJÄLPTORGETHJÄLPTORGET 925 UR & SMYCKEN  925 UR & SMYCKEN  925 UR & SMYCKEN BOOMBOOMBOOM TIMRÅ IK  TIMRÅ IK  TIMRÅ IK TIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIVTIDNINGEN NÄRINGSLIV

 NORRLANDSPOJKARNA 
 NORRLANDSPOJKARNA 
 NORRLANDSPOJKARNA KINEMA SVERIGE ABKINEMA SVERIGE ABKINEMA SVERIGE AB

Hejsan 
företagare, 
sugen på
ett ökat 
resultat?

En helt vanlig
resultatbyrå.
Esplanaden 10a Sundsvall 060-12 71 31 www.duplicera.nu

Magasinet du håller i din hand är en produkt 

vi utvecklat tillsammans med vår kund. Vi på 

Duplicera ansvarar för layout och redigering 

av Näringsliv Västernorrland. Vi jobbar med  

tryckta medier, tv-, radioreklam och webb. 

Självklart brinner vi för snygg design och 

formgivning men viktigast för oss och våra 

kunder är alltid resultatet. Vi fi nns i Sundsvall 

men våra kunder fi nns i hela Sverige. Några av 

dem kan du se i pilen ovan.

Läs mer om oss och vad vi kan göra för 

dig på www.duplicera.nu. Välkommen till 

Duplicera, en helt vanlig resultatbyrå!

Ditt smultronställe i Höga Kusten
• Två konferenslokaler

• KRAV-certifierad restaurang med 
fullständiga rättigheter

• Logi • Bastuflotte och vildmarksbad

Tel: 0611-640 11   www.solebo.com    info@solebo.com

Boka höstens konferenser 
i våra lokaler
Vi erbjuder nya fräscha lokaler för alla tillfällen, 
för upp till 22 pers, och självklart med god service.

Företagens Hus,  Ringvägen 4,  872 30 Kramfors 
0612-122 00, 070-639 46 71 
www.sekreterartjanst.com
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i fjol lånade den statliga fonden ut 
331 mkr till företag i de fem  norr-
landslänen. borde inte bankerna 
klara det?
– i den bästa av världar, ja. men bank-
erna vill ibland inte ta den risk som fö-
retagens planer förutsätter. vi går in och 
erbjuder ”topplån” som komplement till 
bankens ”bottenlån”. då får företagen 
mer kapital och kan växa fortare.

du tycker att regionala riskkapital-
bolag borde samarbeta mycket 
närmare. varför?
– samverkan ger en större kritisk 
massa både vad gäller kapital och kom-
petens, analyserna blir bättre om man 
arbetar i en grupp. nu har alla sin egen 
påse med pengar och har svårt att gå 
in i större satsningar. en liten organis-
ation blir också väldigt personberoende.  
Lämnar vd:n går erfarenheten ut 
genom dörren.

hur ser du på det nya statliga risk-
kapitalbolaget inlandsinnovation?
– det är bra att staten öronmärkt två 
miljarder till företag i vår region och 
att man ska arbeta genom befintliga 
aktörer. förhoppningsvis kommer norr-
landsfonden att få förmedla en  
del av pengarna. 
utan denna satsning 
hade vi blivit tvungna 
att försöka öka vårt 
kapital på annat sätt 
om några år. vi har  
i dag lånat ut 800 
miljoner av den 
miljard vi har i eget 
kapital.

ni är med och satsar såddkapital i 
företag kring universiteten i Umeå 
och luleå. varför inte även mitt-
universitetet?
– det var vår målsättning men vi blev 

brädade av sjätte aP-fonden som erbjöd 
regionen att bilda mittkapital. det är för 
tidigt att säga hur den satsningen lyck-
as, men för att bli framgångsrik måste 
man som organisation finnas närmare 
marknaden än vad de gör i dag.

hur får man ett 
bra företagsklimat 
i en kommun?
– ett genuint 
engagemang från 
den yttersta politiska 
ledningen är oerhört 
viktigt, det smittar 
av sig på hela kult-
uren i kommunen. 

Överhuvudtaget är mjuka faktorer ofta 
avgörande för att exempelvis locka till 
sig etableringar.

text: olof Axelsson

foto: Anders löVgren

SSr-nordic Sundsvall ab
attmarby 127, matfors
reg datum: 2011-07-20
företaget bedriver spotrepair-lagningar samt 
Chipsfixlagningar för bil och övriga bilreparationer 
samt bilrekond. styrelseledamot: kim svensson 

oldco holding 12 ab
BoX 1030, sundsvaLL
reg datum: 2011-07-11
Bolaget skall tillhandahålla konsultationer i 
ekonomiska och juridiska frågor, vidare ska bolaget 
bedriva förvaltning av lös egendom och värdepap-
per, bedriva handel med värdepapper för egen 
räkning, förvaltning av dotterbolag samt därmed 
förenlig verksamhet. styrelseledamot: karl Johan 
stefan Bratteberg 

comeda ab
södra Järnvägsgatan 13, sundsvaLL
reg datum: 2011-07-04
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, inom 
it-området, programvaruutveckling, it-arkitektur, 
handel med värdepapper, fotografering, fram-
tagning och försäljning av hård- och mjukvara 
för digitala mediasystem samt därmed förenlig 
verksamhet. styrelseledamot: odd Conny melin
 

harström entreprenad ab
rännö 125, matfors
reg datum: 2011-07-06
aktiebolagets verksamhet är att bedriva service och 
reparationer av entreprenadmaskiner och därmed 
förenlig verksamhet, äga och förvalta fast och lös 
egendom. styrelseledamot: Per anton Harström

norrlandsbyggarna fastigheter ab
fikusvägen 3, kvissLeBY 
reg datum: 2011-07-05
Bolagets verksamhet ska vara bygg- och marken-
treprenader, fastighetsförvaltning, uthyrning av 
arbetskraft, plåtslageri, uthyrning av byggnads-
ställningar, handel med aktier och värdepapper, 
förvaltning av fast och lös egendom samt därmed 
förenlig verksamhet. styrelseledamöter: Per Joa-
chim Persson, sören Joakim nyman, Jerry sören 
Bob Persson 

Jalo Sport & profil ab
klövervägen 10, matfors
reg datum: 2011-06-15
Bolaget ska bedriva försäljning av sportartiklar och 
profilkläder samt därmed förenlig verksamhet.
styrelseledamot: nils Jan ivar Lodin

n62 networks ab
Box 7061, sundsvaLL
reg datum: 2011-06-14
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom 
fiberoptik, utbildning och konsultationer avseende 
kommunikation och it-infrastruktur samt därmed 
förenlig verksamhet. styrelseledamöter: rolf 
thomas nordin, karl david sandgren

Stefan Westerberg husbesiktningar ab
karläng 107, matfors
reg datum: 2011-06-14
Bolaget ska bedriva energi-, överlåtelse- och dolda 
felbesiktningar av fastigheter. utredningar och 
utbildningar inom nämnda branscher och därmed 
förenlig verksamhet. styrelseledamot: kjell stefan 
westerberg

nya föRetag i Länet
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... Lars-olov söderström, vd för 50-årsjubilerande norrlandsfonden.

Hallå där... 

Lars-Olov Söderström, som är 
uppvuxen i Härnösand men nu 
arbetar i Luleå, har varit vd för 

Norrlandsfonden i 17 år.

fJÄll eller hav

prodUkter eller 
tJÄnSter

tÅg eller flyg

Spara eller lÅna

facebook eller 
tWitter

fem snabba:

Vi går in och erbjuder  ”
”topplån” som kom-
plement till bankens 
”bottenlån”. Då får 
företagen mer kapital 
och kan växa fortare.”

lArs-oloV söderström
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lär av journalisterna:
säg det viktigaste först!
de flesta företag, myndigheter och organisationer skulle bli 
mer begripliga och tydliga om chefer och medarbetare lärde 
sig att kommunicera på samma sätt som journalister gör. 
dessutom är jag övertygad om att det skulle spara både tid 
och pengar.

ditt sätt att inleda en text eller ett möte avgör om du får mot-
tagaren att ta till sig informationen eller inte. använder du 
den journalistiska metoden ökar möjligheterna att mottagar-
en både förstår och tar till sig det du vill förmedla.

berätta det viktigaste först. Pang på rödbetan! en journ-
alistisk text skapar snabbt en överblick över innehållet. den 
är konkret och väcker därför intresse. 

börja alltid med ditt viktigaste budskap. oavsett om 
det är ett möte, ett anförande, en text till hemsidan eller en 
säljpresentation är det viktigt att mottagaren direkt förstår 
vad du vill förmedla. välj bara sådant som kan vara till nytta 
för mottagaren. våga välja bort. du måste vara helt klar över 
ditt mål redan från början. vill du väcka intresse, offerera, 
komma till avslut eller bara informera? 

den journalistiska metoden bygger på att du:
Väljer ut det som är viktigt och angår mottagaren.•	
Prioriterar informationen efter grad av angelägenhet. det •	
viktigaste först. Fokusera på mottagaren. Vad är viktigast för 
henne eller honom.
Formulerar ditt budskap kort och konkret.•	
Kontrollerar faktauppgifter, stavning och språket i din •	
text.

försök att redan i inledningen besvara 
frågorna: vad? varför? Hur? 

lägg därför ned några arbetstimmar på 
att se över innehållet och strukturen på 
din hemsida, ert presentationsmaterial och 
hur era kundmöten normalt ser ut. granska 
innehåll och upplägg utifrån ett mottagarper-
spektiv.

var kritisk och rensa bort allt onödigt och 
alla floskler som kan störa mottagaren.
välj och prioritera. kom ihåg att all kommun-
ikation handlar om att förmedla budskap och 
åstadkomma resultat – ärligt och rakt på sak.

lars-erik marklund
lars-erik.marklund@mediegruppen.com

KRöniKa: marknadsföring

Vi är en näringspolitiskt obunden intresseorganisation som  
arbetar för regionens tillväxt på uppdrag av våra medlemsföretag. 
Vi är även en välkänd dörröppnare i internationella affärer.  
I Jämtland och Västernorrland arbetar vi med följande fokus-
områden: infrastruktur, innovationer, kompetensförsörjning 
och internationalisering.

Vi samlar våra medlemmars kraft och ger dem en stark 
röst. Är ditt företag medlem? www.midchamber.se

Handlingskraft från 
Handelskammaren

K
o
m
an

d
å

Inbjudan till företag i 
Jämtland & Västernorrland

20+21 september
SUNDSVALL

Mer info & anmälan 
www.kompetensforum2011.se

Var med och skapa bilden av 
morgondagens arbeten, kom-
petenser och utbildningar.

–Vi behöver ditt perspektiv.
–Vad ser du för behov?

Din medverkan är viktig!

Kompetensforum arrangeras inom Konkurrenslyftet - 
Strategisk kompetensförsörjning för tillväxt.
• Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län 
• Regionförbundet Jämtlands län • Arbetsförmedlingen • Företagarna
• Handelskammaren Mittsverige • Mittuniversitetet • LO • TCO
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Din lokala leverantör av färDigutrustaDe entreprenaDmaskiner till rätt pris!

patrik 076-822 01 70 • peter 070-607 52 29 • www.pgmt.se

BeSöK OSS pÅ Webben

VI SKRÄDDARSYR DITT EVENEMANG

Östra Långgatan 17, Sundsvall
Tel: 060 - 17 17 66

www.programbolaget.com

ARTISTER - EVENEMANG - KONGRESSER - UNDERHÅLLNING

Revision, redovisning, skatt 
och rådgivning

Tel 060-64 50 00 www.kpmg.se

  

Certifierad Projektledare
Start i Sundsvall november 2008

och Umeå januari 2009
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Tillsammans skapar vi nytta och effekt!

Ledarprogram
Start i Sundsvall november 2008

Anmäl dig till höstens program………

Ring Mikael Westerlund 060-169505

060 - 17 83 40
www.westhagen.se

www.mpunkten.nu
060 12 96 96

f a s t i g h e t e r

Agda PS
– det rollbaserade personalsystemet

Telefon 060-13 88 56, www.agda.se

Välkommen att kontakta oss på

Ett lyft för länet

arne@lanets.nu

www.lanets.nu

Vi utvecklar din kommunikation
– besök vår nya hemsida:

www.mediegruppen.com

www.corvara.se 
Mejselvägen 11, Sundsvall

JOURNUMMER 060-13 27 50 

060-13 95 60 
www.norrlandspojkarna.se 
www.norrlandspojkarna.se 
www.norrlandspojkarna.se 

Lokala lokaler.
Vi har

gräv & Schakt i Sundsvall ab
Hällsjö 2413, matfors
reg datum: 2011-06-07
Bolaget skall bedriva maskinhållningsrörelse med 
inriktning på grävningsarbeten, samt äga och 
förvalta fast egendom och därmed förenlig verk-
samhet. styrelseledamot: Per roland Holgersson

kaseya Sweden ab
skönsbergsvägen 3, sundsvaLL
reg datum: 2011-06-07
Bolaget ska bedriva verksamhet inom it-bran-
schen, företrädesvis försäljning, marknadsföring, 
utveckling och underhåll av nätverks- och it-
system, vidare ska bolaget tillhandhålla konsult-, 
support och utbildningstjänster inom nämnda 
områden samt därmed förenlig verksamhet. styrel-
seledamot: karl Johan stefan Bratteberg

maxab affärsutveckling ab 
sandvägen 3 B, sundsvaLL
reg datum: 2011-06-10
Bolaget ska tillhandahålla tjänster för affärsut-
veckling och projektledning. styrelseledamot: kjell 
stefan nilsson

Swedplay ab
kajakvägen 2 a, ankarsvik
reg datum: 2011-06-08
Bolagets verksamhet ska vara import och handel 

med fritidsartiklar och transportmedel, handel med 
aktier och värdepapper, förvaltning av fast och 
lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. 
styrelseledamöter: Per Christian Blomberg, kurt 
erik arne eriksson

boström design och Utveckling ab
rådhusgatan 28, våning 5, sundsvaLL
reg datum: 2011-06-01
Bolagets verksamhet är att utföra skapande av 
konst på duk och fotopapper. konsultverksamhet 
inom grafisk design och medieutveckling, samt 
uppdragstagare för utbildningar inom dessa områ-
den. styrelseledamot: sven-Åke Boström

restaurang a & o i Sundsvall ab
Lysekilsvägen 30, sundsvaLL
reg datum: 2011-06-10
Bolaget skall bedriva restaurang- och caféverksam-
het samt därmed förenlig verksamhet. styrelseleda-
mot: olympia Lazoglou orfanopoulou

inovog consulting ab
nybrogatan 50, sundsvaLL
reg datum: 2011-05-31
aktiebolaget ska bedriva teknisk konsultverksam-
het inom processindustrin (olja & fas, Papper & 
massa) samt förvaltning av värdepapper och fast 
egendom. styrelseledamot: gösta staffan kjellberg

Wästernorrlands golvslipning aktiebolag
västbovägen 17, kvissLeBY
reg datum: 2011-05-31
aktiebolaget ska bedriva golvslipning.
styrelseledamot: Hans sune enhörning

timrÅ

bröderna Sandin fastighets ab
Box 21, timrÅ
reg datum: 2011-07-12
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt 
därmed förenlig verksamhet. styrelseledamöter: 
Lars-Åke sandin, Jan martin sandin, Bo Lennart 
sandin

Sagolika holding ab
skiljegatan 3, timrÅ 
reg datum: 2011-07-12
Bolagets verksamhet ska vara frisör, hårvård, dam- 
och herrkonfektion och inredning, handel med 
aktier och värdepapper, förvaltning av fast och lös 
egendom samt därmed förenlig verksamhet.  sty-
relseledamöter: eva Lena rylander, ingrid Carina 
victoria mohlén 

Sagolika timrå ab
skiljegatan 3, timrÅ 
reg datum: 2011-07-18
Bolagets verksamhet ska vara frisör, hårvård, 

hudvård, dam- och herrrkonfektion och inredning, 
handel med aktier och värdepapper, förvaltning 
av fast och lös egendom samt därmed förenlig 
verksamhet..styrelseledamot: eva Lena rylander, 
ingrid Carina victoria mohlén

el-fix inge Sandström ab 
Lundevägen 67, Bergeforsen 
reg datum: 2011-07-05
Bolaget ska bedriva elinstallationer inom privata 
och fastighets-förvaltande bolag, byggnadssnick-
erier samt bilreparationer samt bedriva därmed 
förenlig verksamhet. styrelseledamot: inge rolf 
daniel sandström

Svenska inköpcentralen ab
wifsta varfs Herrgård, timrÅ
reg datum: 2011-06-07
aktiebolagets verksamhet skall vara att förhandla 
fram rabatter och inköpsavtal för kunds räkning 
samt därmed förenlig verksamhet.
styrelseledamot: ulf mikael ström

Jearsy ab
sunnansjö gård 236, sÖrÅker
reg datum: 2011-05-28
Bolaget skall bedriva underhållning samt därmed 
förenlig verksamhet. styrelseledamot: arne Henrik 
eliasson

nya föRetag i Länet
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Välkommen till vår
 reklamkanal! 

www.eyechannel.se

Se alla 

kunder på

webben!

Nu på 1 nytt ställe i Östersund och 6 nya ställen i Sundsvall!

VärderingsInstitutet
Södra Norrland AB

www.fastighetsvarde.se  Tel. 060-10 16 50 
Kontaktperson Malin Åhman, 

malin@fastighetsvarde.se

Fastighetsvärderingar utföres 
av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare.

Alla typer av objekt - industrifastigheter, 
hyresfastigheter, hotell, fastigheter med bostadsrätter, 

affärsfastigheter, specialobjekt, småhus, jordbruk.

glöm inte de blyga
när du toppar teamet

fråga: i nästan alla rekryteringsannonser vill man gärna 
ha en person med ”god social förmåga”. Jag ska rekrytera 
en person till ett team med många sociala medarbetare, 
och undrar om jag vill ha ytterligare en sådan. Hur ska jag 
resonera?
 
Svar: det är en mycket intressant fråga eftersom ordet 
”social” kan tolkas väldigt olika. frågar du 20 personer vad 
social förmåga är, är risken stor att du får 20 olika svar.

när man ska rekrytera är det viktigt att definiera ett konkret 
önskvärt beteende hos en medarbetare. det kan generellt ut-
tryckas i ord som exempelvis ”social”. genom att vara tydlig 
i en annons blir det lättare för de som söker tjänsten att se 
om de matchar behovet. mindre tid slösas på alla håll.

du beskriver ditt team som bestående av många ”sociala” 
medarbetare. generellt blir team mer effektiva ju mer olik-
heter i personliga egenskaper som finns i teamet. det är helt 
enkelt fler perspektiv involverade.

nationella sammanställningar av ett stort antal personlig-
hetstester indikerar att av sveriges befolkning är ungefär 
två tredjedelar mer sociala/extroverta och en tredjedel mer 
reflekterande/introverta. 

så ser verkligheten alltså ut, men hur ofta ser man i annons-
er att man söker en reflekterande person? nästan aldrig. 
det finns alltså kulturella värderingar om att vi alla ska vara 
sociala som inte riktigt motsvaras av verklighet-
en. och hur skulle det se ut om alla var starkt 
sociala på arbetsplatser?

Hur du ska resonera beror givetvis på  
teamets arbetsuppgifter. men är dessa 
inte enbart utåtriktade, till exempel 
direktförsäljning, tycker jag snarare att 
du ska annonsera efter en mer reflekte-
rande person. då får du fler perspektiv 
representerade och sannolikt bättre 
resultat när teamet ska arbeta med 
exempelvis problemlösning    

Urban bergman
urban.bergman@naringsliv.to

KRöniKa: Rekrytering

Entréteknik 
Tel: 070-239 80 47 Mail: engstrom_henrik@bredband.net

Dax att byta fönster?

www.entreteknik.se

VINTERRABATT VID FÖNSTERBYTE!
I samarbete med skatteverket erbjuder vi möjlighet till 

ROT-avdrag direkt på fakturan.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Tel 070-239 80 47 • info@entreteknik.se

Dörrautomatik
Entrédörrar, anpassning, 
ombyggnation

Nyinstallation & Service

Öka lönsamheten 
med rätt 

affärssystem!

www.amestosolutions.se

RAPPORTERING – LÖN  – 

– CRM – EKONOMI  – BI  –

LOGISTIK – PRODUKTION 

– INKÖP – ANALYS  – ERP 

MPS  – HR  – E -HANDEL – 

– EKONOMI – LÖN – CRM 

 

94x61_SE gaselle.indd   1 18.08.2011   09:55:22
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www.forestproducts.sca.com

Brandutbildningar i samverkan 
med Räddningstjänsten

www.brandskyddsforeningen.se

NY HEMSIDA!

Terminalvägen 12, 861 36 TIMRÅ
Tel: 060 53 71 70

 www.enwa.com

Slagkraftig finansiering
Rådgivande inspel

mitt.almi.se

www.investa.se
www.fromells.se

Er kompletta produktionspartner

BeSöK OSS pÅ Webben

www.vidvinkel.se

R

Vi på BW Måleri är erfarna målare och är vana att driva  
både små och stora projekt med höga kvalitetskrav.
Vi arbetar gärna med spännande antikvariska projekt.  
Men vi tar lika gärna moderna uppdrag där kraven  

på snabbhet och kvalitet står i centrum.

Anders Björklund, Målarmästare.

z  Kärlek till hantverket  å

Vaxgränd 3, Sundsvall, 070-667 87 15, info@bwmaleri.se, www.bwmaleri.se

Besök oss pa 
www.bwmaleri.se

.Vi söker 

en till målare 

med känsla för  

dekorationsmåleri  

och antikvariskt

måleriarbete.

Ring 070-667 87 15 

Katarina

Spara tid 
och pengar!
Boka din affärsresa hos våra proffsiga 
affärsresesäljare. Välkommen att 
kontakta oss för mer information.

Storgatan 11, Sundsvall  
Gesällvägen 1, Birsta City
www.resia.se  •  060-52 52 73

och pengar!

Bästa 
affärsresebyrå 

2011

Resia har gjort det igen!
VI HAR HALLEN FÖR

BIL BÅT HUSVAGN HUSBIL MC!

coverstore.se
HALLAR  CONTAINERFÖRRÅD  VÄDERSKYDD  PRESENNING

Big or small we cover it all ...   •  Tel. 060 - 789 01 25
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aret har gemensam bak-
grund från brittiskt närings-
liv. Ashley Tott har bland 

annat jobbat för riskkapitalbolaget 
3i och för optikerkedjan Specsavers. 
Johanna Tott som är uppvuxen i 
Örnsköldsvik har bott 13 år i Stor-

britannien och arbetat som säljare 
inom läkemedelsindustrin, bland 
annat för Astra Zeneca.  

2008 flyttade de till Sundsvall där 
Johanna har sina föräldrar. Och i 
fjol startade de båda tillsammans 
konsultföretaget Nordic Vibe,  

specialiserat på affärsrådgivning.
– Vi har tre ben att stå på, strat-

egier, försäljning och kapitalan-
skaffning. Våra kunder kan vara 
små bolag med få anställda upp till 
stora organisationer. Gemensamt 
för dem är att de är ambitiösa och 
vill växa, säger Johanna Tott.

nordic vibe erbjuder helhetslös-
ningar inom affärsutveckling, risk-
kapital och strategiska tillväxtmod-
eller. Johanna Tott ser flera starka 
sidor för bolaget.

– Dels är vi en oberoende råd-
givare, vi kan hitta lösningar för 
våra kunder i samarbete med olika 
aktörer i vårt nätverk. Vi har den 
kompetens och den erfarenhet som 
krävs för att förbättra framgångs-
oddsen för våra kunder. Och så har 
vi ett internationellt kontaktnät 
som blir allt viktigare i affärer. 

I våras fick det norrländska film-
klipparbolaget Hawc International 
in 6 miljoner kronor i riskkapital 
för att kunna expandera med sikte 
på Hollywood. Medverkade i den 
händelsen gjorde Nordic Vibe, och 
det var bolagets första stora affär.

text ocH foto: Anders löVgren

Paret Tott jagar riskkapital
svenskbrittiska paret Johanna och ashley tott med konsultföretaget 
nordic Vibe är nya ansikten i Västernorrlands näringsliv.
– Vi hjälper till med allt från kapitalanskaffning till att utveckla 
strategier, säger Johanna tott.

p Vi har tre ben  ”
att stå på, strat-
egier, försäljning 
och kapital- 
anskaffning.”

joHAnnA tott.

Grävning• 
Schaktning• 
Planering• 
Transport• 
Sommar- och • 
vinterunderhåll
Försäljning av • 
krossmaterial

Telefon: 060 - 55 00 11
www.akericentralen.se

oss gällande:
Kontakta 

”Helt fantastiska maskiner”

Tel: 060-12 91 00  •  www.johans.se

Våra maskiner används när det städas 
inom butiker, restauranger, bilhallar, 
industrin, lager, idrottsanläggningar, 
skolor, sjukhus etc.

Ring Conny Westin för
en demo: 070-681 06 06

Gå in på vår  hemsida 
och läs mer om vårt stora utbud 
av begagnade städmaskiner. 
Vi har både skurmaskiner och 
sopmaskiner i alla prisklasser.

Tel. 060-12 91 00 • www.johans.se

Våra maskiner används när det 
städas inom butiker, idrotts-
anläggningar, restauranger, billhallar, 
industrin, lager, skolor, sjukhus etc.

Ring Conny Westin för 
en demo: 070-681 06 06

Fastighetssnabben arbetar med drift och förvaltning 
av bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. 

Vi ska vara fastighetsägarens bästa val för att opti-
mera fastighetsekonomin. Bland våra kunder märks 
såväl större som mindre fastighetsägare samt stat 
och kommun. Fastighetssnabben som bedriver verk-
samhet i Gävle, Uppsala, Hälsingland och Sundsvall 
omsätter ca 60 miljoner och har 60 anställda. Läs mer på www.fastighetssnabben.se

Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av kundanpassade tjänster inom fastighetsförvaltning. 

Vår verksamhet är uppdelad i fyra affärsområden – Drift & Underhåll, Energi, Administration och 

Utveckling. Vår affärsidé – vi ska vara fastighetsägarens bästa val för att optimera fastighetsekonomin.

Vårt mål är att genom ett stort engagemang öka värdet på fastigheter genom systematiserad skötsel, 

energioptimering, utveckling och effektiva administrativa rutiner. 

Du äger - vi förvaltar

Johanna och Ashley Tott
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ett turkiskt företag söker efter 
ny teknik för att torka frukt och 
grönsaker genom frystorkning. 
företaget vill teckna kommersiellt 
avtal för teknisk assistans och 
överföring av know-how.
ref: 09 tr 95La 3es2

ett holländskt företag har utvecklat 
en handhållen ultraljudsscanner 
för snabb och detaljerad inspektion 
av punktsvetsar, lasersvetsar och 
tjocklekskontroll. företaget söker 
samarbete med säljorganisation 
som marknadsför utrustning för 
ndt non destructive testing (icke 
förstörande tester).
ref: 08 nL 60aH 0ioa

i Västernorrland samordnas arbetet av almi 
Företagspartner och Länstekniskt Centrum i 
Kramfors, LTCK. nätverket erbjuder innovativa 

lösningar på tekniska eller administrativa 
problem och visar på möjligheter till framtida 
affärsrelationer. Vi kan även förmedla innova-

tioner och affärsmöjligheter från dig till nya 
kontakter i Europa – några av dessa kan du 
se här ovan. Företagskontakterna hanteras 

givetvis konfidentiellt tills sam-
arbetsavtal eller sekretessavtal 
tecknats.

Teknikförfrågningar Teknikerbjudanden

Läge föR affäReR

ett polskt företag söker ny teknisk 
utrustning för inspektion av 
avloppsstammar för att förhindra 
överbelastning och stopp i 
avloppssystem. företaget söker 
efter en videoteknisk lösning 
som ska klara komplicerade 
rördragningar och svåra 
förhållanden. tekniken ska 
vara fullt utvecklad och klar 
att använda. företaget söker 
kommersiellt samarbete och 
teknisk assistans.
ref: 10 PL 63aY 3i8Q

ett tyskt företag har utvecklat en 
uppvikbar släpvagn för transport 
av motorcyklar och liknande 
fordon. släpvagnen hängs på 
bilens dragkula och fungerar då 
som släpfordon men kan efter 
utförd transport vikas upp, varefter 
bilen därefter kan framföras som 
ett vanligt fordon. företaget söker 
tekniskt samarbete för tillverkning 
av mindre serier. 
ref: 10 de 1168 3i6r

Videoteknisk inspektion 
av avloppsstammar

Handhållen ultraljuds-
scanner för svetskontroll

ny teknik för frystorkning 
av frukt och grönsaker

Uppvikbar släpvagn för 
transport av mC

lars holmberg
0612-139 00, lars.h@ltck.se

anders karlsson
063-571111, anders.karlsson@almi.se

nästa nummer utkommer även i Jämtland!23September
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Funktionella kontors- och butikslösningar tar din affär till en högre nivå. Verksamhetsanpassning,  
design och läge är starkt sammankopplade med effektivitet och varumärke. Rätt utfört blir lokalen  
en affärsstödjande och prisvärd affär. Vill du veta mer om hur vi kan förändra ditt läge?  
Kontakta oss på 060-64 12 00 eller gå in på norrporten.se.

Norrporten är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget äger och förvaltar fastigheter med en uthyrningsbar yta om drygt 1,1 miljon kvm  
varav 80 procent är kontor, 15 procent butiker och resterande del bostäder. Fastigheternas värde uppgår till cirka 20 miljarder kronor. Norrporten  
är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Norrporten ägs av Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden. 

När moderna kontor och butikslokaler är centralt
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skattedeklarationen 
ska finnas hos skatte-
verket senast datumet 
angivet till höger. då 
ska också pengarna 
vara bokförda på 
skatteverkets bank-
giro eller plusgiro.

australien ..........  684
Belgien .............  416
Bulgarien ..........  419
danmark ...........  630
estland .............  432
finland .............  601
frankrike ...........  797
grekland ...........  757
island ...............  515
italien ...............  732
Japan .............  1105
kanada .............  934

kina .................  805
kroatien .............503
Lettland ............  474
mexiko ..............  431
monaco ............  797
moldavien .........  349
nederländerna ...  641
norge ...............  787
Polen ................  563
Portugal ............  563
rumänien .........  402
ryssland ...........  684

saudiarabien .....  631
schweiz ............  802
slovakien ...........670
spanien ............  479
storbritannien ....  804
sydafrika ...........  394
sydkorea .........  1034
tjeckien ............  742
turkiet ..............  569
tyskland ...........  576
usa .................  752
Österrike ...........  476

traktamenten: utrikes 2011
noRmaLbeLopp peR Dag i seK exKLUsiVe Logi (URVaL)

Heldagstraktamente ..........  210 kr
Halvdagstraktamente ........  105 kr

traktamente efter 3 mån ...  147 kr
schablon för natt ............  ..105 kr

traktamenten: inrikes 2011

bilerSÄttning
för bil i tjänsten, 18,50 kr/mil. Över- 
skjutande belopp betraktas som löneförmån 
och belastas med skatt och sociala avgifter.

koStförmÅn (sKattepLiKtig sCHabLon)
Helt fri kost ................................................................190 kr
fri lunch ......................................................................76 kr
fri frukost .....................................................................38 kr

Skattefria gÅvor
Julgåva: ............................................450 kr
Jubileumsgåva ................................1 350 kr 
minnesgåva ..................................10 000 kr
allt inkl. moms

2011........................42 800
2010........................42 400
2009........................42 800

2008........................41 000
2007.......................  40 300
2006.......................  39 700

priSbaSbelopp (seK)

referenSrÄnta (%) 
110701.........................................2,00
110101............................................1,50
100701............................................0,50 
100101............................................0,50
090701............................................0,50
090101............................................2,00
080701............................................4,50
080101............................................4,00

affärsnyckeln

repreSentation
extern och intern: 
90 kronor 
+ moms. vin 
och sprit får 
ingå i belop-
pet och är 
avdragsgillt.

90
kronor 

+ moms

18,50
kronor/mil

förändring av konsumentpriserna ett år bakåt.

%

Salex it management ab
Havrevägen 9, sÖrBerge
reg datum: 2011-06-15
Bolaget ska sälja och förmedla konsult- och 
rådgivningstjänster som rör ledning, verksamhets- 
och organisationsutveckling jämte utvecklings- 
och strategiska frågor inom it-området, handel 
med värdepapper samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet. styrelseledamot: Carl stefan alex-
andersson 

np5 förvaltning ab
Box 12, sÖrÅker
reg datum: 2011-05-31
föremålet för bolagets verksamhet är att äga och 
förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig 
verksamhet. styrelseledamot: rickard alvar 
emanuel Backlund

örnSköldSvik

k häggström örnsköldsvik ab
frejgatan 21, ÖrnskÖLdsvik
reg datum: 2011-08-03
Bolaget ska direkt eller indirekt tillhandahålla varor 
och tjänster inom läkemedelsområdet samt bedriva 
därmed förenlig verksamhet. verksamheten ska 
bedrivas på sådant sätt att en god läkemedelsför-
sörjning i sverige främjas. styrelseledamot: eva 
katarina Häggström

norrlandsgården i ö-vik ab
Överfälle 141, arnäsvaLL
reg datum: 2011-08-04
Bolaget ska bedriva öppen vård för beroende samt 
därmed förenlig verksamhet. styrelseledamot: 
Bengt göransson

bygglaget gideÅ aktiebolag
sörgissjö 145, gideÅ
reg datum: 2011-07-04

Bolaget skall bedriva byggnads- och fastighets-
service samt idka därmed förenlig verksamhet. 
styrelseledamöter: Bengt Åke Holmlund, karl arne 
sundström 

Sont ab
Långvägen 85, ÖrnskÖLdsvik 
reg datum: 2011-07-07
Handel med finansiella instrument och konsult-
verksamhet inom ekonomi, finans och manage-
ment. styrelseledamot: kent robert sondell  

hans norberg Åkeri ab
Box 329, ÖrnskÖLdsvik
reg datum: 2011-06-14
föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva 
åkerirörelse samt köpa, sälja, äga och förvalta 
värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt 
tillverkning och försäljning av lastpallar och där-
med förenlig verksamhet. styrelseledamot: Hans 
nicklas norberg

monny ab
stensöden 178, arnäsvaLL
reg datum: 2011-06-13
aktiebolaget ska marknadsföra skandinavien och 
finland genom turism- och affärsresearrangemang. 
Besökare ska ges unika upplevelser och möjlighet 
att upptäcka lokala och regionala kulturer. särskild 
vikt läggs på natur och miljö. styrelseledamöter: 
alessandro maccari, roberto Carvutto, anna 
Birgitta sjöblom, nina-karolina tuisku

future hockey i Sverige ab
nötbolandet 216, domsJÖ
reg datum: 2011-06-14
aktiebolaget ska bedriva utbildning inom fram-
förallt ishockey, men även utbildning riktad till 
andra idrotter samt företag. styrelseledamöter: max 
tomas Bjuhr, anders Lundqvist

beatrice ö-vik ab
Åsvägen 70, ÖrnskÖLdsvik
reg datum: 2011-06-09
Bolaget skall bedriva en klädbutik och därmed för-
enlig verksamhet. styrelseledamöter: iris elisabet 
Åström, amanda elisabet Åström 

krister S rör ab
märtavägen 22, sJäLevad
reg datum: 2011-06-10
föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva 
vvs-installationer samt försäljning av vvs-material 
och därmed förenlig verksamhet. styrelseledamot: 
Lars krister sjödin

pirkgatan 17 ab
Pirkgatan 17, ÖrnskÖLdsvik
reg datum: 2011-06-07
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga 
och förvalta fast och lös egendom, såsom fastig-
heter, aktier och finansiella instrument, samt idka 
annan därmed förenlig rörelse. styrelseledamot: 
Hans olof selling

c.abrahamsson Juridik ab
Ångermanlandsgatan 16 B, ÖrnskÖLdsvik
reg datum: 2011-06-01
aktiebolaget ska bedriva juridisk rådgivning och 
utförande av juridiska tjänster samt därmed för-
enlig verksamhet. styrelseledamot: mona Camilla 
abrahamsson

nadia hansen ab
terrassvägen 25, ÖrnskÖLdsvik
reg datum: 2011-05-30
aktiebolaget ska bedriva konsult, utbildning, 
kurser, rådgivning samt privat mottagning inom 
obstetrik, gynekologi, sexologi och akupunktur. 
styrelseledamot: nadia syrak Hansen

Werami holding ab
norrsvedje 109, BJästa
reg datum: 2011-05-30
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra 
värdepapper samt äga och förvalta fast och lös 
egendom, samt därmed förenlig verksamhet. 
styrelseledamot: Per mikael Johansson

SollefteÅ

norr event Uthyrning ab
Box 136, soLLefteÅ
reg datum: 2011-06-15
föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av 
utrustning för fest, konferenser, arrangemang och 
därmed förenlig verksamhet. styrelseledamöter: 
Lars Åke sjöberg, rolf rickard Johansson

rudsbol konsult ab
Holm 125, undrom
reg datum: 2011-06-16
Bolaget ska bedriva konsultuppdrag inom dryckes- 
och energi- sektorn, förvalta fast och lös egendom 
och därmed förenlig verksamhet. styrelseledamot: 
karl gustav tomas Larsson

musikanten i Sollefteå ab
djupövägen 4, soLLefteÅ
reg datum: 2011-06-09
Bolaget ska bedriva handel med musikinstrument 
och där tillhörande varor och tjänster, fritidsartiklar, 
undervisning, utbildning, konsultativ verksamhet 
med inriktning mot event och utställningar med 
applikation till musik och annan konstnärlig och 
kulturell verksamhet. Bolaget skall även tillhan-
dahålla konsultationstjänster inom el och instal-
lationsteknik, samt därmed förenlig verksamhet.
styrelseledamot: kent glenn mikael nordlander

nya föRetag i Länet
JOBB? ÖPPET

Du hittar alla nya företag på www.naringsliv.to

DaTuM För 
InBeTalnIng aV 

Skatt och moms

infLationstaKten
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Sedan du sedan tog över lunch-
restaurangen i utkanten av nack-
sta industriområde har antalet 
lunchgäster flerdubblats. vad är 
hemligheten?
– Vår duktiga personal är A och 
O. Jag kan, utan skryt, säga att jag 
har tre av Sundsvalls bästa kockar 
hos mig. Fräscha råvaror och god 
mat förståss. Vi har valt att satsa 
på buffé och husmanskost och det 
går hem.

Just luncher sägs vara svårt att få 
lönsamhet i? hur tänker du?
– Det gäller att ha koll på mark-
naden och se vad kunderna vill ha 
och vad de är redo att betala. Vill 
de betala 20 kronor extra för att 
få maten serverad på tallrik – el-
ler tycker de bättre om att kunna 

plocka själv från en buffé? Att 
servera bra luncher bidrar också till 
vårt renommé och blir ett skylt-
fönster för vår catering.

Sedan starten har du även utvid-
gat med två nya restauranger, i 
bergsåker och timrå. hur hinner 
du med?
– Det blir ofta långa dagar. Jag 
jobbar nog 12 timmar om dagen sju 
dagar i veckan. Men det känns mer 
som en livsstil och jag trivs med det.

Det finns också samordningsför-
delar.

– Vi har tre produktionskök 
och personalen kan arbeta på alla 
ställen. Vi blir mer flexibla och kan 
även pressa priserna för inköp.

Under intervjun ringer telefonen 
hela tiden och Kerstin Wretman 

plockar fram sin kalender och fyller 
i nya beställningar, fester, bröllop  
och företagsevent som vill ha 
catering.

– Cateringverksamheten har vuxit 
stadigt och står för mer än hälften 
av omsättningen. Det är både pri-
vatpersoner och företag. Folk lagar 
inte så mycket mat hemma längre. 
Gör vi ett bra jobb så sprids ryktet 
och det är vår bästa marknadsfö-
ring.

vilken är din drivkraft?
– Drivkraft? Jag vet inte, det känns 
som om alla grejer jag håller på 
med mer eller mindre har ramlat 
över mig. Men det är klart att jag 
tycker att det är kul. Vi har en bra 
stämning där personalen känns 
som en familj. Jag fungerar som 
allt-i-allo. Förutom att hålla reda på 
beställningar och administration så 
hoppar jag även in i köket om det 
behövs. 

Personalstyrkan har vuxit i takt 
med omsättningen och i dag har 
företaget nio anställda plus ett antal 
extrapersonal vid arbetstoppar. 

blir det ytterligare restauranger i 
framtiden?
– Jag vill ha hela personalen med 
mig i så fall. Vi har tittat lite så 
det är inte omöjligt. Vi vill också 
satsa mer på events som vin- och 
whiskeyprovning eller teambuilding 
där ett arbetsgäng lagar mat med 
våra kockar. Att helt enkelt utnyttja 
de resurser och den kompetens vi 
redan har.

text ocH foto: tHomAs ekenberg

Ålder: 47 år
bor: Parhus på söder-
malm, sundsvall
familj: sambon Palle, 
som forskar i kemi vid 
Mittuniversitetet, och även 
jobbar inom företaget. Tre 
vuxna barn. En katt
favoritmat: Tapas, lamm-
racks, crème brulé
höstmys: Tända ljus, elda 
i braskaminen
intresse: ”Jag är väl 
lite yrkesskadad men jag 
kopplar gärna av med god 
mat och goda viner gärna i 
kombination med resor”
dryck: Vin, helst amarone

fakta: Kerstin 
Wretman

Krögaren Kerstin Wretman 
är ett känt ansikte för 
många i restaurangvärlden 
och har 20 års erfarenhet 
från flera av stadens krogar.

Tre restauranger är 
inte nog för Kerstin
ett lunchställe, en travservering och nu senast en golfrestaurang. 
sundsvallskrögaren Kerstin Wretman vilar inte på hanen. 
– Jag har faktiskt tittat på några nya öppningar också, säger hon.

poRtRättet
Drivkraft? Jag vet  ”
inte, det känns som 
om alla grejer jag 
håller på med mer 
eller mindre har 
ramlat över mig.”

kerstin wretmAn






