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Lappen på vindrutan värmde i hjärtat
Begreppet ”money talks”

blir aldrig så tydligt som i de
sociala medierna. Vem kan man
lita på när de kommersiella
budskapen slingrar sig in i de
privata statusuppdateringarna på
Facebook?
En företagare som skriver upp
sina egna prylar är väl en sak –
något annat vore nästan konstigt.
Men när PR-konsulten öser beröm
över en restaurang som ”råkar”
vara en av byråns kunder blir trovärdigheten noll. Och då spelar det
ingen roll att man faktiskt älskar
maten.
För att marknadsföringen ska

rra!
u
h

fungera krävs en ordentlig analys,
annars är risken stor att pengarna
kastas i sjön. Det konstaterar de
branschkännare du kan läsa om
på våra temasidor om kommunikation. (Sedan kan jag inte låta bli
att förundras över att just länets
reklambyråer är så pigga på att
byta namn – långsiktighet, vadå?)
Vi har även grävt i ämnet
kommunikation ur ett mer
handgripligt perspektiv.
Godstransporter från Västernorrland
till norska Atlantkusten har
diskuterats i decennier. Nu visar
det sig att det hårt kritiserade

Att Jonas Moströms
alla deckare utspelar sig i
”Sönnsvall” gör hela skillnaden.
Då kan jag bortse från att några
av karaktärerna är målade med
väldigt bred pensel.

v ar

svaveldirektivet som kommer
att göra transporter på Östersjön
dyrare kan ge en nytändning till
den öst-västliga transportdrömmen.
Du kan också läsa om hur valet
av företagsbil och körsättet sänder
ut en massa – ibland oönskade –
signaler. Något jag själv blev
medveten om då jag parkerade min
stripade bil lite väl hastigt i vintras.
En okänd (äldre?) person hade gjort
sig besväret att sätta fast en vänlig
handskriven lapp på vindrutan med
texten: ”Du står väldigt snett, backa
försiktigt!”. Envägskommunikation
som värmde.

för?

Hur länge ska våra tidigare,
fullt arbetsföra, politiker leva
på skattebetalarna? All heder
åt Mona Sahlin som i stället
tackar nej till inkomstgarantin
och försörjer sig själv.

Konsultcheck
Har du verksamhet i länet som planerar att investera i externa strategiska
konsultinsatser? Då har du möjlighet att få bidrag till dessa genom att ansöka
om en konsultcheck hos länsstyrelsen.
Konsultcheck kan beviljas små och medelstora företag som bedriver sin verksamhet på
marknadsmässiga villkor. Bidrag kan inte lämnas till verksamheter där bidraget riskerar att snedvrida
lokal konkurrens. Bidrag kan lämnas med 50 % av godkänt stödunderlag men högst 150 000 kronor.
Bidrag kan lämnas till bland annat konsulthjälp med certifieringar, design, patentskydd med mera och
även till marknadsföring, produktutveckling och företagsledarutbildning.
För mer information och fullständiga villkor kontakta Länsstyrelsen Västernorrland.
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland | 0611-34 90 00

Ansök om din KONSULTCHECK idag!
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Konjunkturläget i Mellannorrland
JOBB
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Konkurser

+ 6%
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ÖPPE
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Nya företag

Nya bilar

- 14%

- 12%

Avser perioden:

Avser perioden:

Avser perioden:

Januari - augusti 2012
Västernorrland: 68 st, +10%
Jämtland: 44 st, +- 0%

Januari - augusti 2012
Västernorrland: 689 st, - 13 %
Jämtland: 475 st, -15 %

Januari - augusti 2012
Västernorrland: 4 122 st, - 14 %
Jämtland: 1 717 st, - 2 %
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Den senaste
statistiken finns på
www.naringsliv.to

Finansfolk
ses på puben
Nu har alla

som jobbar
inom bank,
finans och
revision i
Sundsvall fått
en ny mötesplats. Första torsdagen varje
månad ordnas en after work på
Stadshuset.
– Det är ett bra sätt att träffa
kollegor och att hålla sig ajour
med vad som händer i branschen,
säger Anna Hedensjö Johansson
på Almi, som dragit igång
”Finanspuben”.
Den första träffen var den
6 september. Nästa är den 11
oktober.

Bildels-vd inspirerar i Ö-vik
Den 16 oktober går Företagardagen av stapeln i Örnsköldvik. Bland talarna finns Håkan Lundstedt,

Sara vann
2-rätters för 2

vd för bildelsjätten Mekonomen, som ska prata på temat”förbättringsprocesser”.

Germer går
söderut
Företagarnas regionchef i
Västernorrland Peter Germer
lämnar sitt jobb den 1 oktober Då tar han i stället över
som chef för organisationens
nybildade region Mälardalen.
Rekryteringen av en efterträdare pågår. Peter Germer har
varit regionchef i länet sedan
2008.

Sara Andersson, som

jobbar som
kommunikationsansvarig
på Åkroken
Science Park i
Sundsvall, tog
hem priset i NÄRINGSLIV:s sommartävling.
Hon vinner en tvårätters middag för två personer på White
Guide-rekommenderade Invito

i Sundsvall. Grattis!

När jag blir stor ska
jag bli Näringsliv!
Länets främsta affärsmagasin trycks i Sundsvall på papper uppväxt, skördat och förädlat i Västernorrland.

www.sca.com
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Foto: FIRST Scandinavia

Kurs för
kreativa
kvinnor
Den 17 respektive 24 oktober

ordnas workshops om kreativitet
för kvinnor som driver företag i
Sundsvall och Timrå. Syftet är att
hitta nya effektiva verktyg för att
lösa olika utmaningar. Kursledare
är Tove Pallin och arrangör är
nätverket Winnet i samarbete med
respektive kommun.

Sundsvallsutbildare
expanderar
Sundsvallsbaserade Teknikutbildarna är Nordens ledande ut-

bildare av elektriker med uppemot
500 nyutexaminerade elever per
år. Nu tar företaget över Learning
Center i Sandviken som säljer
utbildning inom bland annat IT,
språk och arbetsmiljö.
– Vi har redan många kunder
i regionen. Tillsammans kan vi
erbjuda bättre närvaro och ett
avsevärt utökat utbud, säger Bernt
Bergvall, vice vd och marknadschef för Teknikutbildarna enligt
ett pressmeddelande.
Teknikutbildarna har vuxit från
två till 20 anställda de senaste
åren. Tillsammans har bolagen
omkring 40 anställda och en beräknad omsättning för 2012 på 50
mkr. Säljare är Competensgruppen
i Sverige.
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Unga tävlar om smarta
lösningar för äldre
Den 10 november går region-

finalen av tävlingen First Lego League av stapeln på Technichus och
Teatern i Härnösand. Deltagarna,
som går på mellan- och högstadiet, har haft åtta veckor på sig att

tillsammans lösa ett uppdrag inom
naturvetenskap, teknik, matematik
och entreprenörskap.
– Årets tema är ”senior solutions” och handlar om att förbättra
livskvaliteten för äldre, säger

projektledaren Bengt Böhlin.
Tävlingen genomförs i 63 länder
i världen och på ett 40-tal orter i
Skandinavien, varav 10 i Sverige
Läs mer på www.technichus.se

Med fibrer
i fokus
Den 27 september är det dags för årets
upplaga av skogsbranschmässan Fibre Future
Conference i Sundsvall. Bland talarna finns
Peter Berg, skogsindustriexpert på McKinsey
och Kersti Strandqvist (bilden), chef för hållbarhetsfrågor på SCA. Under dagen ordnas
också en idétävling där studenter hjälper
företag från regionen med konkreta problem
samt en matchmaking mellan företag och
experter från Mittuniversitetet.

Metsä Board
Husums fabrik
Metsä Board Husums fabrik ligger beläget ungefär 3 mil
nordöst om Örnsköldsvik och har cirka 800 anställda. Fabriken
är ett konkurrenskraftig massa och pappersbruk. Några
egna varumärken av det obestrukna papperet är Data Copy
och Logic. Det bestrukna pappret används till högkvalitativa
kataloger, tidskrifter och magasin med stora krav på tryck och
återgivning. Husums fabrik ingår i Metsä Group en ansvarsfull
skogsindustrikoncern, vars produkter är starkt närvarande
i människors vardag och vilka främjar välbefinnande på ett
hållbart sätt.
Yrken inom företaget:
Ekonom, processtekniker, processoperatör, civilingenjör, driftledare, elektriker, arbetsledare, datatekniker, laborant, med flera.

Metsä Board är Europas ledande
producent av falskartong gjord av
färskfiber, världens ledande tillverkare
av bestrukna white top kraftliners och
en ledande papperleverantör. Vi erbjuder
förstklassiga lösningar för konsumentoch butiksförpackningar, trycksaker
och kontorsapplikationer. Företagets

försäljningsorganisation står till tjänst för
varumärkesägare, tillverkare av kartongoch wellpappförpackningar, tryckerier,
grossister och kontorsvaru-leverantörer.
Metsä Board hör till Metsä Group och är
börsnoterat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.
Omsättningen 2011 uppgick till 2,5 miljarder
euro. Antalet anställda är cirka 4 000.

metsagroup.com

BMW 5-serie
Touring

www.bmw.se

När du älskar
att köra

FINNS MED xDRIVE.
INTELLIGENT FYRHJULSDRIFT PÅ 60 MODELLER.

BUSINESS INTELLIGENCE: FRÅN 315.000 KR*.

I BMW 5-serie Touring ingår ständig omvärldsbevakning och kontroll på allt som händer. Samtliga designlösningar, funktioner och system utgår från den som sitter
bakom ratten. På bmw.se/business kan du som företagare läsa mer om våra paketerbjudanden, bland annat kan du köpa BMW 520i Touring Business Comfort
från 315.000 kr eller en BMW 520d Touring Business Comfort från 329.000 kr. Välkommen in och testa den hos närmaste BMW-återförsäljare.

BMW 5-SERIE TOURING BUSINESS COMFORT. FÖRETAGSLEASING FRÅN 2.565 KR/MÅN.
* ERBJUDANDET GÄLLER ENDAST JURIDISK PERSON.
Comfortpaketet innehåller: Takrails, Parkeringssensor PDC, Xenonstrålkastare, Tvåzons klimatautomatik med utökad funktionalitet, Förberedelse för Bluetooth-telefon.

Molin Bil AB

Östermovägen 48, Sundsvall.
Mån-fre 09-18, lör 11-15, sön 11-15
www.molinbil.se

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. BMW 520i Touring och 520d
Touring. Effekt 184 hk. Pris från 315.000 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning
enl EU-norm 4,9-7,0 l/100 km. Koldioxidvärde 130-163 g/km. Miljöklass: EU5.
Företagsleasing från 2.565 kr/mån. Leasingavgiften är exklusive moms och beräknad
på 25% särskild leasingavgift och 50% restvärde efter 36 månader. Finansiering via
BMW Financial Services. Läs mer om BMW Business på www.bmw.se/business.
Enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris.
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Angela Hagman vill bygga upp en kedja av
renodlade tobaksaffärer. Butiken i Sundsvall
har redan kompletterats med en i Härnösand.
Nästa mål är Hudiksvall.
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28-åringen som
säljer tobak för
20 miljoner
Angela Hagman och sambon Ingemar Aikio vägrade lyssna till
olyckskorparnas kraxande och startade en renodlad tobaksaffär
i Sundsvall. I år väntas butiken omsätta 20 miljoner kronor.
– Målet är att finnas i tio norrländska städer, säger 28-åriga Angela.

K

ön ringlar lång inne på

Hagmans Tobak i Sundsvall. Ägaren Angela Hagman expedierar en kille som ska
köpa en stock med snus. Bakom
glasväggarna till humidoren står
sambon och kompanjonen Ingemar Aikio och diskuterar cigarrer
med en annan kund. På hyllorna
trängs cigaretter, löstobak, pipor
och tillbehör.
Oavsett vad man tycker om
tobak så är det ett faktum att det
finns gott om snusare och rökare
(se faktaruta). Så varför inte sälja
tobak i en lugn miljö med kunnig
personal i stället för på macken
eller i närbutiken? Så resonerade
paret när de slog upp sin butik i
februari 2010.
Det var många som inte trodde
att det skulle gå att driva en så
nischad rörelse i en stad med
knappt 100 000 invånare. ”Där
finns väl inte så många rökare?”

”Konkurrensen
”
är
lägre här än i södra
Sverige och vi hade
en bra produktportfölj
som det kändes fräckt
att kunna komma med”
ingemar Aikio

Men sedan starten har försäljningen
vuxit lavinartat. Från några miljoner 2010 till omkring 10 miljoner
2011.
– Och i år räknar vi med det
dubbla, säger Angela Hagman, när
vi en stund senare tagit oss ner för
den smala trappen till det kombinerade kontoret och lagret i källaren.
Även om paret inte själva tvivlade

på sin affärsidé blev starten tuff.
– Första dagen var det stendött.
Vi hade som mål att ha en dags-

kassa på 10 000 kronor efter tre
månader, men det dröjde fem. Men
ryktet om butiken spred sig och
när vi fick hit ”blåljuset” (polis,
ambulans, brandkår) och personalen på rättspsyk (som handlar åt
patienterna), visste vi att vi var på
rätt väg, säger Ingemar Aikio.
Han har haft flera butiker tidigare. 2006 kom Angela, som
kommer från Sundsvall men som
pluggade till undersköterska i
Vänersborg, in i bilden i dubbel
bemärkelse. Tillsammans drev paret
sedan en närbutik i staden och en
annan i Uddevalla.
– Då var tobaken bara en del
av sortimentet men vi byggde upp
bra relationer med leverantörerna.
Swedish Match är en av flera, och
sedan deras monopol försvann är
marginalerna bättre och det går att
leva på att sälja tobak.
Fortsättning på nästa sida
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Ingemar Aikio står
för massor av idéer
medan sambon Angela
Hagman har båda
fötterna på jorden.
Säkerheten i deras
butik har höjts efter två
inbrott. Gallergrindar,
fyra säkerhetslås och
kameraövervakning
håller tjuvarna borta.

Fortsättning från föregående sida

Pipor och cigarrer är en liten
men växande del av sortimentet.
Man förhandlar just nu om flera
prestigemärken.

Fakta: Två av
tio män snusar
2011 rökte dagligen 10
procent av männen och
12 procent av kvinnorna i
åldersgruppen 16-84 år,
enligt Folkhälsoinstitutet.
Andelen manliga snusare
var 18 procent och bland
kvinnor 3 procent.
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fräckt att kunna komma med,
säger Ingemar.

Planen var inte att flytta upp till
Medelpad, men det var precis så
En dag i slutet av december
det blev. I december 2008 sålde
2009, det var 27 grader kallt ute
paret sina butiker (”vi fick erbjud- minns Angela, tog hon bussen in
anden vi inte kunde motstå”)
till stan.
och bestämde sig för att ta en nio
– Så fort jag såg den här lokalen
månader lång
visste jag att den
”Vi
” vill ha en Norr- skulle vi ha.
time-out från
allt vad jobb och
Snus står för
landskedja med
företag hette.
merparten av
Hagmans-butiker. försäljningen, i
I samma veva
Just nu tittar vi på butiken finns över
köpte de ett
enkelt hus i Hem- Hudiksvall. Målet
180 olika sorter.
manet, söder om
Det är de stora
är att ha fem-tio
Sundsvall, som
volymerna av den
mest var tänkt att butiker om lika
blöta tobaken om
fungera för fördrar upp omsättmånga år. ”
varing av möbler.
ningen.
angela hagman
Men med tiden
– Vi jobbar
kom de att tillbringa mer och mer också för att få in fler finare
tid här uppe.
cigarrmärken. Vi har intressanta
Samtidigt växte sig tankarna på förhandlingar på gång, säger
att starta en tobaksaffär i SundsIngemar.
vall allt starkare.
Men paret nöjer sig inte med en
– Konkurrensen är lägre här än affär. Målet är att starta franchisei södra Sverige och vi hade en bra butiker i flera andra städer.
produktportfölj som det kändes
Den första finns faktiskt redan i

Tobak är utan tvekan en
kontroversiell produkt.
Angela och Ingemar ser sig
som motsvarigheten till
Systembolaget.

Fakta: Angela
Hagman
Ålder: 28 år
Familj: Sambon
Ingemar och dottern
Stephanie, 7 år
Bor: I villa i Hemmanet,
söder om Sundsvall
Gör: Driver Hagmans
Tobak i Sundsvall
Gillar: Möbler, plocka
blåbär
Tobaksvanor: Röker
cigaretter

Fakta: Ingemar
”Zingo” Aikio

Snus står för huvuddelen
av butikens omsättning. I
sortimentet finns 180 sorter.

Härnösand, den öppnade hösten
2011.
– Vi vill ha en Norrlandskedja
med Hagmans-butiker. Just nu tittar
vi på Hudiksvall. Målet är att ha
fem-tio butiker om lika många år.
Utmaningen är att hitta rätt personer
som kan driva dem, säger Angela.
Vad möter ni för reaktioner när ni
berättar att ni säljer tobak?

– De flesta är positiva i dag, vår

dotters kompisars föräldrar handlar
ju här. Vi ser oss som tobakens svar
på Systembolaget och säljer också
nikotinfria produkter.
Paret har alltid haft som strategi
att hålla nere kostnader och skulder.
Hittills har mycket av överskottet
plöjts in i varulagret och löneuttaget
har varit lågt. Men från och med i
höst tar både Angela och Ingemar ut
riktig lön ur bolaget. De har också
anställt Angelas mamma som säljare

i affären så att Angela kan ägna sig
mer åt beställningar, bokföring och
allt annat ”bakom”.
– Det går absolut ingen nöd på
oss. Vi sover bra på natten och är
övertygade om att vi kommer att
kunna leva gott på vårt företag,
säger Angela Hagman.
Text: Olof Axelsson
Foto: Bo Fernström

Ålder: 38 år
Familj: Sambon Angela
och dottern Stephanie,
7 år. Dottern Rebecca
16 år
Bor: I villa i Hemmanet,
söder om Sundsvall
Gör: Driver Hagmans
Tobak i Sundsvall
Gillar: Köra skoter,
plocka svamp
Tobaksvanor: Snusar,
röker cigarr på sommaren och pipa på vintern

Baker Tilly Asplunds nu i Kramfors!
Baker Tilly är en annorlunda och roligare revisionsbyrå i en bransch
under snabb förändring. Vi tror att våra kunder vill ha en revisor
som brinner för företagande. En revisor som är trygg, enkel, positiv,
ser möjligheter och pratar så att folk förstår.
Baker Tilly, Sveriges gladaste revisionsbyrå, växer nu snabbt i
Sverige - och vi förstår varför.
Kramfors 0612-650 550 Sollefteå 0620-57050 Ramsele 0623-10970
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Betalningsanmärkning
stoppar inte Årets företagare
Att bli Årets företagare stärker både prestige och
business. Men reglerna kring vem som kan utses
– och vem som inte platsar – är långt ifrån glasklara.
Den 20 september utses Årets
företagare på en stor fest i Sundsvall. I oktober är det dags att hylla
en duktig Timrå-entreprenör och
i november höjs glasen för framgångsrika företagare i både Ånge
och Kramfors (se datum här intill).
Normalt är det allmänheten som
nominerar kandidater och en jury
med personer från Företagarna och
kommunen som utser vinnaren.
Till sin hjälp har juryn en lista med
kriterier som måste vara uppfyllda.
Annars gallras kandidaterna bort.
Tidigare skulle den som vann
priset vara helt fri från betalningsanmärkningar.
Men sommaren 2011 beslutade
Företagarna att den nominerade
inte får ha ”några allvarliga betalningsanmärkningar”.
Detta välkomnas av Stig Svedberg

som driver fastighetsbolaget Tvättbjörnen i Sundsvall.
– Det är synd om kandidater har
sorterats bort bara för en betalningsanmärkning. Man kan vara
seriös och en bra förebild ändå.
Diana Kapitanska, ordförande
för Företagarna i Sundsvall håller
med:
– Det kan ju handla om en obetald
bluffaktura som gått vidare.
Men när NÄRINGSLIV kontaktar Företagarna i Stockholm blir
förvirringen stor.

Suzanne Asserholt, som samordnar
föreningar och regioner, hävdar
bestämt att Årets företagare inte får
ha någon anmärkning överhuvudtaget. Efter att ha undersökt saken
backar hon dock.
– Det är ”allvarlig betalningsanmärkning” som gäller. Vår interna
information har inte fungerat, säger
hon.
Och det är inte bara hos Företagarna centralt som informationen
klickat. I slutet av augusti använde
lokalföreningen i Timrå den gamla
informationen när man listade
kriterierna på sin hemsida, men har
efter påpekande ändrat till ”allvarliga betalningsanmärkningar”.
Osäkerheten blir inte mindre av

att det gjordes en annan förändring
i somras. Den som tävlar om att bli
Årets företagare får inte ”nyligen
vara dömd i domstol”. Bakgrunden
är att en person som vann priset i
en kommun i Västsverige i våras
visade sig vara just dömd, vilket
ledde till negativa skriverier.
Men Lena Gäfvert på Företagarna i Timrå är osäker på hur detta
ska kunna kollas upp.
– Jag har varit i kontakt med
Företagarna i Stockholm men de
visste inte hur vi ska gå till väga,
säger hon.
I Sundsvall väljer man helt enkelt
att bortse från domstolsfrågan.

hallå där...

Datumen för
höstens galor
Sundsvall:
20 september
Timrå:
11 oktober
Ånge:
15 november
Kramfors:
16 november
Härnösand, Sollefteå och
Örnsköldsvik utser Årets
företagare på våren.

– Vi använder bara de kriterier
som gällde i maj när vi gick ut med
information om nomineringarna.
Och då fanns inte skrivningen om
domstolen med. Vi kan inte göra
på något annat sätt, säger Diana
Kapitanska.
Suzanne Asserholt lovar bättre
information.
- Vi ska se till att våra föreningar
får tydligare instruktioner om hur de
kan genomföra juryarbetet så att inte
fler missförstånd uppstår.
Olof Axelsson

Fotnot: I Västernorrland har drygt
14 500 personer och 245 aktiebolag
en betalningsanmärkning, enligt UC.

... Sara Persson, projektledare för Sundsvall Business Awards ...

Årets gala går av stapeln
den 20 september. Vad kan vi
vänta oss detta tioårsjubileum?

– Prisutdelningen har en lite annan
struktur och kvällen innehåller mer
action. Det blir också mer tid för
mingel eftersom vi har minskat
antalet priskategorier från 14 till 12.

12

En betalningsanmärkning
diskvalificerar inte längre
entreprenörer i Sundsvall
att bli Årets företagare och
kamma hem en ”Gloria”.

Varför arrangerar Juniorhandelskammaren galan?

Vad gör ni med överskottet från
galan?

– Våra medlemmar är intresserade
av personlig utveckling, ledarskap,
entreprenörskap och samhällsengagemang. På galan får entreprenörer
möjligheten att träffas under lite mer
avslappnade former och det är otroligt
roligt att vara med och anordna den!

– I fjol skickade vi 36 500 kronor till
ett projekt för malariabekämpning. I
år går överskottet till två olika välgörenhetsprojekt, ett stipendium och en
hälsosatsning för kvinnor.
Olof Axelsson

Tema:
Kommunikation
”Communication let me
down” sjöng new romantichjältarna Spandau Ballet
när det begav sig på 80-talet.
Och behovet av kontakt är
minst lika stort 30 år senare.
På de följande 12 sidorna
har vi gjort en djupdykning
i just kommunikation.
Här hittar du allt ifrån
lokala reklamkännares
marknadsföringstips till
testet av den senaste Volvon.
Och missa inte Jesper
Johanssons krönika om hur
smarta telefoner ställer
helt nya krav på dig som
företagare. Trevlig läsning!
Sidan 14-25

NEVER ADAPT.

DÅLIGT VÄDER HELA SOMMAREN?
Köp en Jeep Grand Cherokee av ossså bjuder vi på resecheckar för 15.000:-**
®

2012 års Jeep Grand Cherokee.
®

Varför välja samma väg som alla andra? Hitta en egen. Nu är 2012 års Jeep Grand Cherokee här.
Välutrustad med bl a läderklädsel, el-justerbara framstolar, U-connect, 7 krockkuddar, 18” aluminiumfälgar,
®

Bi-xenonstrålkastare och 2-zons klimatanläggning. Du kan strunta i din natur eller låta den styra dig.

© G.O.A.T

FRÅN 479.900 KR.*
* P r i s e t ä r ba se r a t p å J e e p ® G r a n d C h e r o k e e L im i t e d 3 . 0 C R D . B r ä n s l e f ö r b r uk n i ng 8 . 3 l / 10 0 k m , C O 2 - u ts läpp 218 g/km vid blandad körning. M il jöklas s Euro 5.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
Jeep ® is a registered trademark of Chr ysler Group LLC.

**Kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal, gäller enbart lagerbilar i Sundsvall.

jeep.se

VÄLKOMMEN IN OCH PROVKÖR!

NORRA VÄGEN 8, SUNDSVALL 060-16 75 00 MÅN-FRE 7-18 LÖR 11-15
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Kalldusch i fjällen gjorde
Peter till företagare
att avlasta vd eller marknadschefen.
Målet är att jobba med kunderna
en längre tid, kanske ett par dagar i
veckan under ett halvår.

gått på ett halvårs pappaledighet och satt i en stuga
i fjällen när beskedet kom i mars:
Hans jobb som marknadschef för
kasinot i Sundsvall skulle försvinna
eftersom ansvaret flyttades till
huvudkontoret i Stockholm.
– Jag kunde få en annan tjänst

inom Svenska Spel men det kändes
inte lockande. Efter att ha funderat
några dagar bestämde jag mig för
att starta eget i stället, säger han.
Sedan den 1 september är Peter
Hugozon konsult inom marknadsföring.
– Marknadsföring är mycket mer
än kommunikation. Min tanke är

Över 50 år i det norrländska näringslivets tjänst!

Ekonomirapporten: - 22 grader, 18 m/s

Mycket att
göra men
ont om folk?
Arbetsförmedlingen kan erbjuda
85 procent av lönekostnaden som
stöd om du anställer en av dem.
Intresserad?
Kontakta din närmaste
arbetsförmedling eller ring
0771-416 416 så berättar vi mer!

www.norrlandsfonden.se
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1. Definiera din målgrupp. Vet du vem
du vill nå gör du rätt i
produktutveckling och
blir effektiv i kommunikationen.
2. Gissa inte. Ta reda på
kundens behov genom
marknadsundersökningar.
3. Gör en marknadsplan. Utan karta går
du lätt fel. Ta för vana
att stanna upp och se
att du följer målen i
planen. Annars tappar
du riktningen.

Olof Axelsson

Många länsbor har varit utan
jobb under lång tid.
Ett toppförsök nu kräver en erfaren partner. Vi
på Norrlandsfonden har i över 50 år – oavsett
konjunktur – följt med norrländska företag till
framgång. Det tänker vi fortsätta med.

3

marknadsföringstips för
småföretagare

Kontakta Christer Johansson på 070-614 54 56.

P

eter Hugozon hade precis

Kontaktnätet från de tre åren som
marknadsansvarig för kasinot – och
dessförinnan lika länge på Bergsåkerstravet – är förstås värdefulla.
– Just nu hjälper jag två företag
med att rekrytera personer med
tydlig marknadsprofil. Det ligger
lite utanför det jag trodde att jag
skulle göra, men samtidigt i linje
med det jag kan.
Han hade funderat i flera år på
att starta eget men inte kommit till
skott.
– Jag gick och väntade på den
där revolutionerande affärsidén.
Nu har jag insett att jag har tillräckligt med erfarenhet för att köra
igång ändå.

Peters

Annonsera i Näringsliv!

Den 1 september drog
Peter Hugozon igång ett eget
konsultföretag inom strategisk
marknadsföring.
Foto: Privat

Reklamare väljer bort
fina gatan i stan
Ett av Sundsvalls äldsta reklamnätverk byter namn och flyttar ut i förorten.

Plan 2 har blivit Kalabrador Sweden. Från vänster Annika Bellander, Mats Marklund,
Per Helander, Lena Sjödin och Per Matsson.

I

ndustrilokalen på Östermovägen i sydöstra delen av
Sundsvall är inte färdiginredd
när NÄRINGSLIV kliver in. Men
man får ändå en föraning av vad
hyresgästerna vill skapa under den
generösa takhöjden: En mix av kontor, galleri och studio. Konstutställningar, evenemang eller konserter.

Bara fantasin sätter gränser, menar
de fem företagarna.
Tidigare satt gänget, som samarbetat under namnet Plan 2 sedan
början av 00-talet men som nu
byter namn till Kalabrador Sweden,
mitt inne i stan.
– Flytten och namnbytet är
en nystart även om vi är samma

hallå där ...

personer som arbetar ihop, säger
Per Helander när vi slagit oss ned på
vita stolar i solskenet utanför.
– Jag har längtat hit ut i flera år.
Det ger en ny energi, säger kollegan
Lena Sjödin.

Reklamgängets

Gruppen fortsätter att arbeta

1. Se över dina varor eller
tjänster. Håller de måttet?
Paketera dem rätt.
2. Analysera lönsamheten för enskilda varor
och tjänster. ”Plocka de
lägst hängande frukterna
först.”
3. Värna om de trogna
kunderna. Våga fråga
dem vad du kan göra
bättre.
4. Träffa kunder och
prospekts öga mot öga i
stället för att bara mejla
eller ringa.

ungefär som tidigare, vissa i ett nytt
gemensamt bolag och andra i sina
gamla.
Samtidigt vill de profilera sig inom
strategisk rådgivning snarare än som
traditionell reklambyrå.
– Kunderna lär sig att sköta mer
och mer av det operativa reklamarbetet själva. Vi ska inte försöka bromsa den utvecklingen utan
komma in i ett tidigare skede och ha
ett djupare samarbete, säger Annika
Bellander.
Både hon och Lena Sjödin återkommer flera gånger till att de nu
är ”seniora konsulter”, och att de
därför söker mer krävande uppdrag.
– Jag vill kunna använda min
kompetens fullt ut, säger Annika
Bellander.
Men Per Matsson är mer försiktig
i sin programförklaring.
– Det handlar om att leverera och
göra bra jobb så att du kan betala
räkningarna i slutet av månaden,
säger han.

... Kikki Högberg, som driver
Härnösandsbaserade Yay
Brand and Design Agency ...

Varför har ni bytt namn
från Högberggruppen?

– För att förtydliga att vi
jobbar med varumärken
och design i ett helhetsperspektiv.
Det spelar ingen roll hur
häftig reklam företaget har
om inte service och bemötande fungerar, och om

inte alla medarbetare är
motiverade och vet riktningen för företaget.
Ska man inte hålla fast
vid ett bra varumärke?

– Jo, absolut. Men det
gamla namnet positionerade oss inte som varumärkesstrategisk byrå.
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tips för att
vässa företaget

Text: Olof Axelsson
Foto: Per Helander

Vad händer hos
er i höst?

– Vi fortsätter att hjälpa
våra kunder att bygga och
positionera sina varumärken. Vi påbörjar dessutom
en stor spännande satsning i Portugal som jag
tyvärr inte kan berätta mer
om ännu.
Du var en Tillväxtverkets ambassadörer
för kvinnors företagande men hoppade

av när deras vidlyftiga
festande blev känt.
Varför?

– Jag har själv fått stå för
alla omkostnader när jag
besökt skolor och myndigheter. Nu känner jag mig
grundlurad, det går inte att
stå framför ungdomar och
säga att jag är Tillväxtverkets förlängda arm.
Risken är att folk tror att
vi ambassadörer lever på
samma vidlyftiga sätt.
Olof Axelsson
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Krönika: Sociala medier

Överlever ditt företag den
mobila revolutionen?
Av: Jesper Johansson/ jesper@osynlig.se

Å

r 2016 beräknas det finnas

en miljard smartphone-användare. Vi pratar alltså om tusen
miljoner. Lägg där till smarta klockor,
vitvaror, bilar och TV-apparater. Den
mobila revolutionen är ingen fluga
- snarare den största förändringen inom
kommunikation sedan Internet kom.
”Vår webbplats är redan mobilanpassad”, tänker kanske några av er. Och
så kan det vara. Men att anpassa för
mobiltelefonen får inte förväxlas med
att anpassa för mobilanvändaren, den
mobile kunden. För då är man illa ute.

En seriös företagswebbplats bör
vara responsivt designad. Det innebär,
grovt förenklat, att webbplatsen anpassar sig beroende på vilken skärmupplösning besökaren har. Har du en stor
skärm med hög upplösning ser webbplatsen ut på ett sätt. Använder du en
läsplatta på ett annat sätt och surfar du
från en smart telefon på ett tredje.
Varför är det bra då? Jo, för att det
ger besökaren en optimal upplevelse,
både visuellt och när det gäller innehåll
och navigation. Inget mer onödigt scrollande, zoomande och ”felpekande” för
besökaren.
Att designa för mobilanvändaren
innebär att du även tänker igenom hur
webbplatsens innehåll struktureras
och hur den fungerar för respektive
besökare.
En smartphone-användare kanske

”I” ett samhälle
där vi sprider
allt mer
personlig
information
samtidigt som
tekniken
utvecklas
snabbt kan
du som
företag inte
avvakta och
vänta på
nästa trend.”

är ute efter kontaktuppgifter och
snabba produktjämförelser och har
inte tid eller lust att läsa om era
mervärden, något som däremot besökaren från en läsplatta kan vilja.
Om smartphone-användaren dessutom automatiskt får vägbeskrivningar
och erbjudanden som utgår från hans
eller hennes position blir besöket
ännu mer positivt och möjligheterna
till avslut ökar.
Förutsättningarna för att lyckas
bygger på en bra mobil strategi,
en väl genomförd förstudie och ett
gediget hantverk av både webbplatsens interaktionsdesign och tekniska
utförande.

empelvis Rabble är detta möjligt. Och
det här är bara början.
Få saker är så personliga och nära
plånboken som mobiltelefonen. I
ett samhälle där vi sprider allt mer
personlig information samtidigt som
tekniken utvecklas snabbt kan du
som företag inte avvakta och vänta
på nästa trend. För då är risken stor
att det är försent.

Marknadsföringsmässigt öppnar

smarta telefoner nya
möjligheter. Föreställ dig att du
kliver av tåget
i Sundsvall, din
telefon reagerar
på din position
och du får ett
meddelande
från en restaurang 60 meter
bort som hälsar
dig välkommen
till Sundsvall
och ger dig halva
priset på en burgare.
Med tjänster som ex-

Smarta telefoner
öppnar nya
möjligheter, men
ställer också helt
nya krav.
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Här i containerhamnen i Orkanger, strax
utanför Trondheim, kan varor från länets
företag komma att skickas ut i världen.

Nytt liv i norsk hamn
Länets företag vill fortfarande inte frakta gods med båt från Norge.
Men faller två pusselbitar på plats kan det bli ändring 2015.

D

et har pratats länge om att

företag i Västernorrland
borde skicka exportvaror
med båt från Trondheim i stället
för från hamnar söderut. Därmed
skulle lastbilstransporterna minska.
Hittills har dock intresset varit
svalt.
– Det diskuteras i olika sammanhang men sedan verkar det inte
hända någonting, sa Daniel Milford
Flathagen, informatör på hamnbolaget i Trondheim när NÄRINGSLIV besökte den norska kuststaden
i våras.
Och nog verkar det ta tid. Redan
1996 föddes projektet North East
Cargo Link, med syfte att skapa en
öst-västlig transportkorridor hela
vägen från mellersta Finland till
Norge. Projektet lever vidare, nu
under namnet Midnordic Green
Transport Corridor.

Men enligt projektledaren Per-Åke
Hultstedt på länsstyrelsen i Härnösand finns det två faktorer som
talar för att transporterna av västernorrländska varor från Trondheim
nu kan komma igång.
För det första ser det ut som att
Mersåkersbanan, den del av järnvägen på norska sidan som ännu
inte är elektrifierad, äntligen kan få
ström. Något som är en förutsättning för effektiva godstransporter.
– Går allt enligt planerna ska
den utbyggnaden vara klar 2015
förutsatt att Norge prioriterar upp
satsningen i sin nationella transportplan, säger Per-Åke Hultstedt.
2015 är också året då EU:s så
kallade svaveldirektiv träder i kraft.
Konsekvensen är att fartyg som
trafikerar hamnar i Östersjön,
men även i södra Norge, måste

”Går
”
allt enligt
planerna ska
den utbyggnaden vara
klar 2015
förutsatt att
Norge prioriterar upp
satsningen i
sin nationella
transportplan.”
Per-Åke Hultstedt,
länsstyrelsen

vara anpassade för de nya hårda
utsläppskraven. Något som kommer
att kräva investeringar och därmed
högre fraktpriser.
– Trondheim är den första norska
hamnen söderifrån som inte omfattas
av direktivet och är dessutom isfri
hamn året om. Därför kan det bli
konkurrenskraftigt att skicka gods
från Västernorrland som ska till
Asien eller Amerika därifrån.
För att transporkorridoren ska bli
verklighet gäller det dock att politiker och andra beslutsfattare i Sverige,
Norge och Finland blir bättre på att
samarbeta, menar Per-Åke Hultstedt.
– Allt förutsätter att man har en
mer internationell syn på infrastrukturen. I dag finns inte dialogen fullt
ut, säger han.
text: Olof Axelsson
Foto: Bo Fernström
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– En firma som kör en stor suv behöver inte mina pengar. Och kolla hur de kör.
– Äh, vadå, jag tänker att de är framgångsrika och kaxiga, ett sådant företag är väl bara kul att anlita.
Valet av företagsbil och sättet man kör på sänder ut signaler till
både existerande och presumtiva kunder.

F

öretaget var i blåsväder.

Kommentarerna på nätet
lät inte vänta på sig. De
handlade om hur såväl kunder
som anställda behandlades,
men också om hur vårdslöst
firmans bilar framfördes i trafiken. Slutsatsen man kunde dra:
Dålig trafikant = dåligt företag.
I det här fallet spelade det
kanske mindre roll hur bilarna
såg ut. Men också valet av
biltyp, märke, färg, storlek
har betydelse för hur företaget
uppfattas av omgivningen.
– Vi kan ju påverka hur
andra ser på oss, och valet av
bil beror förstås både på hur
synlig man vill vara och vilken
framtoning man vill ha, säger
Bengt-Åke Gustafsson, lektor i
sociologi vid Linnéuniversitetet
i Växjö, som har forskat om
varumärken.
Företagare som har loggan
på bilen och/eller använder den
så att kunderna ser den bör
tänka efter både en och två
gånger vid valet av bil, säger
han.
– Vill man profilera sig som
häftig kanske man väljer en bil
som sticker ut. Men då riskerar
man förstås också att tappa en
del kunder.
För det som signalerar kaxigt
och tufft till den ena människan kan få den andra att
tänka snobbigt och ”en som
kör en sådan behöver inte mina
pengar”.
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Tydliga varumärken väcker helt
enkelt känslor.
– Olika organisationer har
ju olika signalsystem som de
använder i sin image och marknadsföring. Den som vill profilera sig med miljömedvetenhet
väljer nog gärna väljer en bil
som är tydligt miljöklassad. Jag
skulle tro att underleverantörer
till miljöföretag också tänker
på det.

De som köper/leasar företags-

bil idag är mycket medvetna
om de här sakerna, enligt Leif
Unander, säljare på North Car i
Sundsvall.
– Först och främst handlar
det förstås om ekonomi och
vad de ska använda bilen till,
men de flesta tänker också på
hur de uttrycker sig och företaget med bilen.
Han bekräftar att en del

”” Först och främst handlar det
förstås om ekonomi och vad
de ska använda bilen till, men
de flesta tänker också på hur
de uttrycker sig och företaget
med bilen.” leif unander, northcar
I större företag finns det ofta
en policy vad gäller bilval.
– Ikea skulle aldrig köra
omkring i lyxbilar, även om
Ingvar Kamprad gärna kör
sådana privat, säger Bengt-Åke
Gustafsson. Men de har i stället sådana bilar som passar in i
deras kultur: rejäla, folkliga.
Han refererar också till
en film där boven körde en
hybridbil, vilket var till hans
fördel, eftersom polisen inte
kunde tro att en skurk hade
en sådan bil. Vilket i sin tur
gissningsvis säger något om
de villkor som bilföretaget
som placerade bilen i filmen
ställde …

vill sticka ut, medan andra
gärna har en bra och så kallad
premiumbil utan att den ser
för exklusiv ut. Bilen måste
harmoniera med det budskap
man har.
Den klassiska tjänstebilsfärgen var länge vit, berättar han,
men i dag förekommer alla sorters färger. Till stor del hänger
det ihop med att det numera
är enkelt att ”stripa” vilken
bilfärg som helst, men kanske
också med att trenden gått åt
det hållet, tror Leif Unander.
– Och att udda färger sticker
ut i sig själva.
Bengt-Åke Gustafsson tror
att det är ovanligt att företags-

bilar är riktiga lyxåk. Men det
finns undantag.
– Här i Småland vet jag att
många företagare i Gnosjö,
som i andra fall brukade hålla
låg profil, visade sin framgång
just med valet av bil. Där
kunde man, i alla fall för några
år sen, se både Ferrari och
Lexus.
Valet av bil kan förstås också
berätta att prylar är oviktigt.
I universitetsvärlden, säger
Bengt-Åke Gustafsson, är det
många som betraktar bilar som
transportredskap, punkt.
– Då kan det vara mer status
att köra en gammal skraltig bil
som knappt rullar och ha jeans
i stället för flott kostym. Då är
signalen ”Jag är så bra i mig
själv att jag inte behöver visa
det med yttre attribut”.
I det stora hela blir det allt
mer viktigt att tänka på hur
man ter sig i andras ögon, tror
Bengt-Åke Gustafsson.
– Varumärken har blivit
enormt viktiga de senaste tiofemton åren.
Hur man kör i sin företagsbil
har förstås också betydelse.
– Självklart reagerar folk
om de ser en bil med företagsloggor på som beter sig illa i
trafiken, säger Leif Unander.
Text och foto: Ingela Hofsten

(Frilansjournalist som själv kör
en silverfärgad Peugeot 406 när
hon inte cyklar eller åker buss)

Enkät: Vad kör du för bil och varför?
Ingrid Andersson, Eleganten, Butik för brud- och festkläder, Sundsvall
Fiat C500 (bilden) och en vinröd Mitsubishi
– Jag köpte den här för ett år sen, den andra har
Varför röd?
jag haft i sju år. Den är den elegantare, som vi
– För att den syns bra och signalera kärlek och
använder på mässor och så, på den sitter en stor
fest.
bild på ett brudpar också. Men det är den här
vi oftast använder när vi åker till
Tänker du på ditt körbeteende
”Den
”
är söt
kunder.
när du är ute i firmabilarna.
och billig i drift” – Ja, absolut! Det är jätteviktigt, annars inger man inte förtroende. Det
Varför valde du just den?
– För att den är så söt, samtidigt som den är billig är viktigt att bilen är ren också.
i drift och miljöklassad. Det gör att man får parkera gratis på en del ställen och så finns det nog
kunder som lägger märke till att man tänkt på det.

Fredrik Svensson, Dean & I,
Möbeltapetsering och retrobutik
Volkswagenbuss av årgång 1973
– Jag jagade aktivt efter en bil från samma tid
som de saker jag säljer i butiken, det vill säga
50-, 60-, 70-tal. Samtidigt behövde jag en bil
som jag kan transportera möbler i och då fanns
det inte så mycket att välja på.
Var den ljusblå från början?

– Nej, jag lackerade om den. Jag tycker det är en
snygg färg som syns bra.
Vad får du för reaktioner på den?

– Folk vänder sig om på gatan efter den och de
flesta verkar gilla den.
I dag tänker många på miljöaspekten när
de väljer bil, hur tänkte du?

– Det är miljövänligare att ha en gammal bil, för
det går åt mer energi för att tillverka en ny bil än
att köra en gammal som fungerar. Men jag har
bytt motor och kan köra på blyfritt.

”Folk
”
vänder sig
om på gatan”

Är det viktigt att bilen är ren när man är
hos kunder?

– Nej.

Johan Norell, Norells Mark & Bygg
(på bilden brodern Jonas Norell) Ford Transit
– Det här är vår enda vita bil, resten är silverfärgade, som är lätta att underhålla. För mig är det
inte så viktigt hur bilen ser ut eller vilket bilmärke
det är, utan att det är bra bruksbilar och att man
får bra avtal vad gäller service och så.
Spelar inte utseendet någon roll alls?

Miljöaspekten, tänker du på den?

– Nja, det är inte ett grundkrav, men självklart
är det ett plus om vi kan använda miljöklassade
bilar också.

”Det
”
ska vara
bra bruksbilar”

– Jo, det vi har är en policy att byta bilpark
vart tredje år och tvätta dem en gång i veckan.
Det är viktigt att de är hyfsat nya och fräscha. Om
de går sönder försöker vi repa upp dem.

Och körbeteendet?

– Ja, jag försöker hålla koll
på det, det är väldigt viktigt
att alla tänker på att de representerar firman när
de kör våra bilar.

19

Höstmys!
Hösten närmar sig och tekniknyheterna faller
över oss likt höstlöv på en frostbiten gräsmatta.

Samsung
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Enklare videosamtal framför TV:n
Logitech släpper en HD-kamera med Skype inbyggt som fästs ovanpå TV:n och ansluts med
HDMI. Kameran har wifi men kan även anslutas till Internet med kabel. Sedan är det bara att
logga in på Skype-kontot och ringa släktingar eller sätta upp en konferens.
Den är utrustad med fyra mikrofoner för bra ljudupptagning
och kostar 2 000 kronor.
www.logitech.com

Testa nästa Windows
Den 26 oktober släpps Microsofts
nya operativsystem Windows 8,
men redan nu går det att ladda ner
och testa gratis i 90 dagar. Allt som
behövs är ett Windows Live-konto.
Klicka dig in på Microsofts utvärderingsavdelning för att ladda ner.
msdn.microsoft.com

Kaffemugg
för fotografer
Kaffe i objektivet och kakor
i linsskyddet. Perfekt fika-set
för en fotograf ute på uppdrag, från KJB Security.
13 dollar på Amazon.
www.amazon.com
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Vill du nå ut på
nya marknader?
Hylla för Mac
BackPack 2 monteras antingen framtill eller baktill
(eller både och om du har två) på en Mac och
fungerar som hylla för exempelvis tangentbordet,
en extern hårddisk eller iPhonen. Medföljande
stödpinnar kan fästas på hyllan för att hålla en
MacBook Air eller Time Capsule på plats på den.
35 dollar tar företaget Twelve South för att du ska
få ett något stilrenare skrivbord.
www.twelvesouth.com

Vi startar nu upp nya grupper för strategisk
marknadsutveckling i höst. Hör av dig till oss så
berättar vi mer!

Mini-skrivare levererar nyheter
Little Printer har kallats för twittergenerationens
dagstidning. Den lilla boxen är uppkopplad mot
Internet och kan skriva ut de senaste nyheterna,
intressanta tweets eller vännernas facebookuppdateringar på papperslappar i kvittostorlek. Den kan
även ta emot och skriva ut meddelanden ungefär
som en fax. Knappast ett steg mot det papperslösa samhället, men designbyrån Berg har lyckats
väcka stort intresse för sin skrivare i miniatyr som
nu kan beställas för 260 dollar.
www.bergcloud.com

Öka dina förutsättningar för att fånga nya affärer
eller växla upp befintliga genom vårt program Gränslös
Tillväxt. Utifrån behovsanalys i ditt företag, genomgång
av hot och möjligheter utifrån omvärldens förutsättningar tar vi avstamp i processen. En handlingskraftig
marknadsplan utformas som konkretiserar ditt arbete
framåt.
Ta steget redan nu och kontakta oss så kör vi igång.
Läs mer på: www.almi.se/mitt/go
Affärsrådgivare Gränslös Tillväxt, Västernorrlands län:

Maria Wallner
060-16 35 64
maria.wallner@almi.se

Viktor Lövgren
viktor@naringsliv.to

Katrine Fillberg
060-16 35 75
katrine.fillberg@almi.se

PROJEKT
GRÄNSLÖS TILLVÄXT
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Anmäl dig till höstens program………

Certifierad Projektledare
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Brandutbildningar i samverkan
med Räddningstjänsten

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

info@westhagen.se - www.westhagen.se

Besök oss på webben
Start i Sundsvall november 2008
och Umeå januari 2009

Ledarprogram

Start i Sundsvall november 2008

Ring Mikael Westerlund 060-169505

Tillsammans skapar vi nytta och effekt!

060 - 17 83 40
www.westhagen.se

www.brandskyddsforeningen.se

Från idéer till
framgångsrika företag

Rekrytering
och bemanning
sedan 1996.
www.kornboden.se

almi.se/mitt

Agda PS
– det rollbaserade personalsystemet
Terminalvägen 12, 861 36 TIMRÅ
Tel: 060 53 71 70

Regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt
www.vasternorrland.winnet.se
Telefon 060-13 88 56, www.agda.se

JO BB

?

ÖP PET

nya företag i länet

HÄRNÖSAND
Eat & Drink i Norden AB
Domherrevägen 20, HÄRNÖSAND
Reg datum: 2012-07-02
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, handel
med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Pär Fredrik Öström
HS Y Fastighet AB
Trädgårdsgatan 7, HÄRNÖSAND
Reg datum: 2012-06-05
Bolaget ska bedriva uthyrning och förvaltning av
fastigheter, äga och förvalta värdepapper samt
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter:
Stig Anders Segebo, Nils Gunnar Källström
Nordhem Inredning AB
E4 Norr, HÄRNÖSAND
Reg datum: 2012-08-27
Bolaget skall bedriva handel inom möbel- och
heminredningsbranschen och därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamot: Kjell Rune Nordström
Robin Eshraghi kapitalförvaltning
Aktiebolag
Skeppsbron 7, HÄRNÖSAND
Reg datum: 2012-08-31
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt därmed
förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Afshin Robin
Eshraghi
Hellstrands Tobak AB
Artellerigatan 43, HÄRNÖSAND
Reg datum: 2012-08-21
Bolaget skall bedriva försäljning av fiskeutrustningar, konfektyr, tobak, press, tips, lotter och
travspel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Mirweis Haminy
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www.enwa.com
Fortsättning på sidan 27

Åkes Entreprenad AB
Nässland 132, ÄLANDSBRO
Reg datum: 2012-08-30
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadarbeten inom
byggnads- och anläggningsprojekt med traktor.
Reparationer och rostskydds- behandlingar av bilar
och övriga fordon. Handel med värdepapper och
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Jan
Åke Wikström
Holmströms Hyr AB
Villavägen 9, HÄRNÖSAND
Reg datum: 2012-08-06
Uthyrningsverksamhet av maskiner, handverktyg,
fordon och mätutrustning inom bygg och anläggningsbranschen och musikinstrument, ljud- och
ljusutrustning inom musikbranschen. Styrelseledamöter: Nils Arne Mikael Holmström, Inger Marita
Holmström, Nils Sören Holmström
Hushållningssällskapet
Västernorrland Holding AB
Trädgårdsgatan 7, HÄRNÖSAND
Reg datum: 2012-06-05
Bolaget ska bedriva holdingverksamhet, konsultverksamhet avseende ekonomi och administrativa
tjänster, äga och förvalta fast och lös egendom
samt värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Stig Anders Segebo, Per
Olov Sellén, Görel Maria Thurdin
Orgel 1 AB
Köpmangatan 21, HÄRNÖSAND
Reg datum: 2012-08-07
Föremålet för bolagets verksamhet är kapitalförvaltning samt förvaltning av aktier och värdepapper
och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot:
Jeanette Kristina Gustafsson

KRAMFORS
Liedgrens Bygg & Allservice AB
Mjövattnet 206, KRAMFORS
Reg datum: 2012-08-17
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra
byggtjänster, chaufförstjänster samt rådgivning och
konsultation inom idrottslig verksamhet. Bolaget
ska också bedriva värdepappershandel och därmed
förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Lars Anders
Leonard Liedgren
O24U Sustainable Systems AB
Virkesvägen 9, KRAMFORS
Reg datum: 2012-08-13
Företaget erbjuder konsultation, rådgivning och
coachning inom systemutveckling. Först och
främst för IT- och teknikutveckling, men även för
andra typer av systemutveckling som exempelvis
vårdsystem, byggsystem eller miljösystem samt
därmed förenlig verksamhet. Förvaltning av fast
och lös egendom. Handel med värdepapper.
Styrelseledamot: John Daniel Bodin
SPN Conveyor AB
Kyrkviksvägen 16, KRAMFORS
Reg datum: 2012-07-23
Bolaget skall bedriva produktutveckling, konstruktion, tillverkning, service, tillhandahållande av
reservdelar och försäljning av bränslehanteringsutrustning. Konsulttjänster inom mekanisk
konstruktion och projektledning. Konsultverksamhet, försäljning och tillverkning av produkter inom
skidsport, förädling och försäljning av ved samt
handel med fast egendom, och därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamot: Stig Patrik Näslund
Björkäng Assistans AB
Björkängsvägen 12, KRAMFORS
Reg datum: 2012-08-10
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom person-

lig assistans genom att tillhandahålla administrativt
och socialt stöd till funktionshindrade samt därmed
jämförlig verksamhet. Styrelseledamot: Jan Ivar
Kenneth Skoglund

SUNDSVALL
Dahlberg och Söderström AB
Fridhemsgatan 92, SUNDSVALL
Reg datum: 2012-08-30
Bolaget ska bedriva detaljhandel med livsmedel
och dagligvaruprodukter samt därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamöter: Rolf Magnus
Dahlberg, Hans Torbjörn Söderström
No Bullsh reklam, illustration och event AB
Strandgatan 12, SUNDSVALL
Reg datum: 2012-08-31
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva
reklambyråverksamhet och event samt handel med
värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamöter: Eva Marie Ninna Jansson, Laila
Christine Bergström
Ouch Games AB
Storgatan 90, SUNDSVALL
Reg datum: 2012-08-30
Utveckling och försäljning av dataspel. Styrelseledamot: Per Anders Andersson
Teknikutbildarna i Norden Learning
Center AB
Arthur Engbergs väg 11 B, SUNDSVALL
Reg datum: 2012-07-03
Bolaget skall bedriva utbildning, konsultation,
utveckling och försäljning av produkter och tjänster
inom kompetensutveckling och medarbetarvård
samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Johan Erik Lennart Böhlin, Lars Ove Riddervik,
Bernt Eric Bergvall

Krönika: Kommunikation

Så undviker du att
mötet blir en dyr tidstjuv
Av: Lars-Erik Marklund / lars-erik.marklund@mediegruppen.com

M

öten en av arbetsplatsens

allra största tidstjuvar. Ett
välplanerat möte som genomförs på ett målinriktat sätt blir oljan
i maskineriet. Ett möte som mynnar ut i
luddiga diskussioner utan beslut kostar
däremot både tid och pengar.
Grundregeln är faktiskt att undvika
möten. Alldeles för många möten sker
i onödan. Ärendena kan många gånger
lösas betydligt effektivare per e-post
eller telefon.
Har du inte ett klart mål ska du helt
enkelt inte kalla till ett möte. Det är
bara slöseri med din och medarbetarnas tid.

Syftet med mötet
kan vara att:
• informera
• planera en åtgärd eller ett projekt
• fatta beslut i specifika frågor
• lösa problem och kläcka nya idéer
• stärka gemenskapen i gruppen
Bestäm alltså i förväg vad som ska
behandlas eller vad ni ska göra på varje
träff. Se till att alla som möts vet syftet
med träffen och har en roll i mötet.
Skriv en tidssatt agenda och räkna med
tid för frågor och diskussion. Roterande
ordförande- och sekreterarskap är också
bra knep för att få effektiva och strukturerade möten.

ka maskiner”

till att det faktiskt fattas beslut som
går att följa upp. Det är dock viktigt
att förankra besluten i gruppen så att
deltagarna vet vad som ska göras,
varför det måste göras och vem/vilka
som ska göra de olika uppgifterna.
Diskutera och slå fast mötesregler – oavsett om gruppen är ny eller
gammal. Att tydligt betona saker som
att mobilen ska vara avstängd under
mötet, att det inte är okej att avbryta
någon och att alla ska komma i tid
och respektera agendan gör att deltagarna vet vad som gäller.
Du måste också komma ihåg att
det alltid är en bra gruppinsats du
vill uppnå och att ni tillsammans ska
jobba mot att nå målet.

Fler än 10-12 deltagare på ett möte
gör att delaktigheten minskar. Om
ni är en större grupp, variera mellan
hela gruppen och grupparbeten om
tre till fem personer. Med variation
bryter du invanda mönster och skapar engagemang.
Ta som vana att anteckna alla
beslut som tas. Se till att alla möten
dokumenteras. Om deltagarna enkelt
kan kolla upp någon detalj i ett mötesprotokoll kan många missförstånd
undvikas och arbetstid sparas.
Ett vanligt misstag under många
möten är att det inte fattas några
beslut och diskussionerna mynnar
ut i en massa luddigheter. Se därför

skiner används när det städas
tiker, restauranger, bilhallar,
n, lager, idrottsanläggningar,
sjukhus etc.

onny Westin för
mo: 070-681 06 06

”Ett
” vanligt
misstag under
många möten
är att det inte
fattas några
beslut och
diskussionerna
mynnar ut i en
massa luddigheter. ”

Dokumentera dina möten för
att undvika missförstånd.

Mittnätverket arrangerar:
Våra maskiner används när det
städas inom butiker, idrottsanläggningar, restauranger, billhallar,
industrin, lager, skolor, sjukhus etc.
Ring Conny Westin för
en demo: 070-681 06 06

Storytelling och Retorik
Storytelling 9 oktober
Retorik
7 och 27 november
Utbildare
ann Järneström
Målgruppen är i första hand kvinnor som
äger, driver eller leder företag.

Tel: 060-12 91 00 • www.johans.se

Sundsvall: 060-129100
Örnsköldsvik: 0660-12910
Östersund: 063-131480
www.johans.se

anmälan till mittnatverket@mittkompetens.se
Mer information på www.mittkompetens.se
Mittnä

ann Järneström

rket
t v eä r n ö s a n d
H
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En skönhet med mjuka moderna
linjer som kan komma att räcka
långt i kriget i Golf-klassen.

Volvo utmanar
i Golf-klassen
Moderna linjer, hög säkerhet och låg bränsleförbrukning i kombination med
mycket körglädje talar för att nya Volvo V40 kan lyckas i Golf-klassen.

V

olvo har valt att fasa ut tre

modeller – C30, S40 och
V50 – och ersätta dem med
en enda: nya V40 som i dagarna
finns att beskåda i bilhallarna.
Ett kraftprov som tvingat Volvos
designers att jobba hårt. Redan vid
första anblicken ser man att här har
det lånats friskt både från snygga
XC60 och finslipade storasyskonen
S60/V60. Vad utseendet anbelangar
är resultatet lysande.
Nya V40 är en femdörrars halv-

24

”40
” bjuder
på finfin
komfort.
Chassit och
väghållningen matchar
det sportiga
utseendet.”

kombi som har utrymme för den
lilla familjen, men som också flirtar
vilt med tyska spekulanter som
hittills begränsat sig till att spana
hos de tyska prestigemärkena. Audi
A3, BMW 1-serien och Mercedes
A-klass utmanas härmed.
Volvo har under många år

varit världsledande när det gäller
säkerhet och nu släpper företaget
ytterligare en stor säkerhetsnyhet
– en krockkudde för fotgängare.

Sensorer i stötfångaren känner
av kontakten mellan bilen och
fotgängaren, huven öppnas i bakkant och en krockkudde utlöses och
täcker A-stolparna och en del av
vindrutan. Nya V40 har också fått
det så kallade city safety-systemet
uppdaterat. Funktionen håller
koll på framförvarande trafik och
bromsar upp bilen om inte föraren
reagerar i tid. Bromsassistansen
ingår i grundpriset. Som tillval finns
även ett säkerhetspaket för 19 900
kronor som innehåller adaptiv
farthållare och en funktion som
upptäcker och varnar föraren för
annalkande fotgängare. Med detta
paket är V40 definitivt en av marknadens säkraste bilar.
Under en vecka provkörde vi

nykomlingen med det motoralternativ som tippas locka flest köpare,
en miljödiesel på 1,6 liter med ett
CO2-utsläpp så lågt som 94 g/km.
Det premieras med fem års skattebefrielse. Volvo har tagit fasta på

Inbjudande och modern
förarmiljö. Tydliga
lättavlästa mätare .

Volvo har alltid legat
långt fram när det gäller
säkerheten. Här en
krockgardin som ska
skydda vid en kollision med
fotgängare.

att staten efter årsskiftet skärper
miljöklassningen av fordon.
Hur är V40:n att köra då? Jo,
tack. Man känner sig omedelbart
bekväm när man tar plats bakom
ratten. Sätet är lätt att justera till
en körställning som känns perfekt.
Instrumentpanelen har stora, lättavlästa mätare och ratten är justerbar
i både höjd-, och längdled. Panelen
mellan sätena är hämtad direkt från
storebror V60. Öppningsvinkeln
på bakdörrarna hade dock kunnat
vara bättre, men väl på plats sitter
två vuxna eller tre små komfortabelt.
Designerna har verkligen lyckats
skapa en ursnygg Volvo. De mjuka,
moderna linjerna och den låga

karossen ger en utstrålning som är
både sportig och tuff. Det är ingen
vågad gissning att många yngre
bilköpare kommer att falla för
nykomlingen. Bakluckan bär linjer
som går tillbaks Volvos klassiker
P1800 ES.
Det är också baktill som nackdelarna uppenbarar sig. Bagaget är i
smalaste laget och blir aningen svårlastat även om det delbara baksätet
går att fälla om packningen är mer
omfattande. Golvet går att lyfta ur
vilket ger lite mer plats. Bakåtsikten
är nästan obefintlig, back-kamera
är nästan ett måste. Till en tillvalskostnad av 9 000 kronor.
V40 bjuder på finfin komfort.
Chassit och väghållningen matchar
det sportiga utseendet. Hugade

Fakta:
Volvo V40 D2
Pris: Från 225 000 kr
Motor: Fyrcylindrig
diesel 1,6 liter
Effekt: 115 hkr
Vridmoment: 270 Nm
Prestanda 0-100 km:
12,3 sekunder
Toppfart: 185 km/t
Förbrukning: 3,6 liter
per 10 mil vid blandad
körning
Tjänstevikt: 1 357 kg
CO2-utsläpp: 94 g/km
++ Hög säkerhet,
låg bränsleförbrukning,
miljöklassad körglädje
-- Högt pris,
dålig bakåtsikt

spekulanter kan beställa V40 med
sportchassi, men då gäller det att
hålla sig till de släta vägarna annars
blir färden stötig.
Testbilens 1,6-litersdiesel har en
effekt på 115 hk och ett vridmoment på 270 Nm. Det räcker till,
men inte mer. Större motoralternativ finns för den som prioriterar
prestanda.
Nya V40 kommer inte att bli någon folk-Volvo, därtill är prislappen
alltför tilltagen. En välutrustad V40
hamnar på drygt en kvarts miljon
kronor. Fast jämför man med vad
utmanarna från Tyskland kostar
så ger Volvos senaste minst lika
mycket valuta för pengarna.
Text och foto: Gunnar Almberg
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Tävla med NäriNgsliv

kaltes.se

Vinn en
helg på
4 hjul!

Tryck med extra
allt, i 80 ex?
Njemas problemas.

Nu kan du tävla om en weekendhyra hos
MABI hyrbilar i Sundsvall.
Du hittar tävlingen på www.naringsliv.to.
NäriNgsliv i samarbete med maBi Hyrbilar

Låt oss presentera Norrlands modernaste digitalpress för
dig. Den är kaxigast i klassen och får högsta betyg när det
gäller att nå stor uppmärksamhet med en liten upplaga.
Effektlack och tryck på pappersvikter upp till 350 gram!
Välkommen till Kaltes 2012.

www.naringsliv.to
JO BB

?

ÖP PET

nya företag i länet

Hellman Invest AB
Ystadsvägen 31, SUNDSVALL
Reg datum: 2012-07-02
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, handel
med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Jan Freddie Hellman
JS Technology AB
Fredriksvergsg 6, SUNDSVALL
Reg datum: 2012-08-22
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet till
bygg och industrisektorn, handel med värdepapper,
förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig
verksamhet.Styrelseledamot: Johan Klas Smott
Leg. Optiker Annica Blomkvist AB
Löjtnantsgatan 22, SUNDSVALL
Reg datum: 2011-12-22
Bolaget ska bedriva optikerverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Karin
Annika Blomqvist Andersson
Sara Bäck konsult AB
Hov 110, SUNDSVALL
Reg datum: 2012-08-20
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT,
organisation, kommunikation och företagsledning
samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot:
Sara Elisabeth Bäck
Kompetensbyrån Mitt AB
SUNDSVALL
Reg datum: 2012-08-03
Skall bedriva utbildning, förändrings- och
utvecklingsarbete för både individ, grupper och organisation samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bolagets verksamhet skall även vara att äga och
förvalta fast egendom och aktier. Styrelseledamöter:
Lars-Göran Evert Olsson, Lena Elisabeth Schmidt
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Fortsättning på sidan 24
Walid Psykologkompetens AB
Tallskogsvägen 10d, MATFORS
Reg datum: 2012-08-17
Företaget kommer att bedriva psykologisk behandling, handledning och utbildning. Styrelseledamöter: Bodil Anna Christina Huljegård, Emma
Charlotta Eckenberger, Kent Mikael Malmberg

Christoffer Aker Bygg AB
Periskopvägen 23, ALNÖ
Reg datum: 2012-08-01
Föremålet för bolagets verksamhet är byggverksamhet och handel med värdepapper och
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Carl
Christoffer Aker

NR Transportservice AB
Luleåvägen 77, SUNDSVALL
Reg datum: 2012-07-09
Bolagets verksamhet är att bedriva chaufförstjänster och transportbemanning inom åkeribranschen.
Bedriva åkeriverksamhet. Styrelseledamot: Leif Åke
Daniel Tander

M Parment Invest AB
Trapetsvägen 8, MATFORS
Reg datum: 2012-06-04
Bolaget skall bedriva försäljning av fordon,
konsultverksamhet riktad mot fordonsåterförsäljare,
förvaltning av värdepapper och fastigheter och
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Stig
Morgan Parment

Suzz kläder & Zånt AB
Lundbovägen 6, SUNDSVALL
Reg datum: 2012-08-13
Butiksförsäljning av kläder, skor och övriga accessoarer. Styrelseledamöter: Per Lage Eriksson, Britt
Susanne Eriksson Östling
Västernorrlands Idrottsservice AB
Box 890, SUNDSVALL
Reg datum: 2012-05-02
Bolaget ska bedriva evenemangsverksamhet,
ekonomi och löne- administration samt därmed
förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Ulf Lennart
Näslund, Ann-Christin Munther, Karl Anders Öhrn
Bergsåkers Hästklinik AB
Russvägen 6, SUNDSVALL
Reg datum: 2012-07-02
Bolaget ska bedriva veterinärverksamhet och hästsjukvård samt annan därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamöter:Thomas Ingvar Almqvist,
Catarina Fischerström

VVD Systems AB
Johannedalsvägen 18, SUNDSBRUK
Reg datum: 2012-05-02
Skall bedriva verksamhet med callcenter,
mjukvaruutveckling, IP-telefoni och VOIP (voice
over internet protokoll), betalkortstelefoni och
försäljning av tillhörande varor och därmed förenlig
verksamhet. Vidare ska bolaget importera och
exportera livsmedel, fröer och blomfröer, läkemedel
och medicinska produkter, husdjur, kläder, pappersprodukter, möbler och solenergipaneler samt
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter:
Rabia Tabbassum, Muhammar Naveed Alyas,
Muhammad Kamran-Ul-Haq
Hemtjänst Ditt liv AB
Essviksvägen 43, KVISSLEBY
Reg datum: 2012-08-23
Företaget ska bedriva hemtjänst /vård och omsorg
för äldre samt handikappade personer även
boendestödservicetjänster: städning, tvätt, fönsterputs, promenad ledsagning, avlastning, inköp,
matlagning m.m Styrelseledamot: Emelie Christina
V Söderström

United Floorball Sweden AB
Box 1045, SUNDSVALL
Reg datum: 2012-05-23
Bolaget verksamhet ska vara försäljning av
innebandyprodukter, handel med aktier och värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Lars
Dan Ivan Henriksson
Ahlström Consulting AB
Barkassvägen 16, ALNÖ
Reg datum: 2012-08-14
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom
ishockeybranschen. Styrelseledamot: Lars Anders
Ahlström
Csent Plåt & Ventilation AB
Fyrspannsvägen 1, SUNDSVALL
Reg datum: 2012-03-20
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom
byggnation och ventilation, försäljning av träpellets, spånprodukter, smörjmedel och kemtekniska
produkter, vidare skall bolaget äga och förvalta
fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamot: Karl Erik Elias
Svensson

TIMRÅ
Trafiksäker i Timrå AB
Herrgårdsvägen 1, FAGERVIK
Reg datum: 2012-08-24
Konsultverksamhet avseende företags organisation.
Handel med och förvaltning av värdepapper, för
egen räkning. Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling. Trafikskoleverksamhet. Personalutbildning. Diverse övrig utbildning.
Styrelseledamot: Eva Helén Lindh

Behöver du
hjälp med...

Nytt från EU
De senaste EU-nyheterna från
Mid Sweden European Office.
Regionens representanter i Bryssel: Marlene Deogan,
Kerstin Brandelius Johansson och Linn Tomasdotter.

Försäkringar
Vi är försäkringsförmedlare
och ger dig och ditt företag den
bästa försäkringslösningen

0660- 835 65

Event

060-12 79 45
www.actionpeople.se

Slamsugning

Journr: 060-132750
www.corvara.se
Frukt & Grönt

”Här hittar du
en halv miljard
att sälja till”
J

onas Berggren, chef för

Svenskt Näringslivs kontor
i Bryssel, råder företagen i
Västernorrland att hålla koll
på vad som händer på EU-nivå.
– Jag vet att Bryssel kan kännas långt borta men det som
händer här påverkar Sverige i
allra högsta grad, säger han.
60-70 procent av reglerna
som styr svenska företag har sin
grund i beslut på EU-nivå.
– Därför vill Svenskt Näringsliv vara med och påverka. Just
nu jobbar vi för att minska
regelkrånglet. Eftersom bankerna blivit mer restriktiva behövs

””Det finns
många
områden
där svenska
företag skulle kunna
handla mer med
andra länders myndigheter. ”
jonas berggren

det också nya instrument för finansiering, säger Jonas Berggren.
En annan viktig fråga är reglerna för offentlig upphandling.

– Det finns många områden där
svenska företag skulle kunna
handla mer med andra länders
myndigheter. Här behövs en
mer utvecklad e-handel. Vi tittar
också på hur energieffektiviseringsdirektivet påverkar små och
medelstora företag.
Vilken del av EU-samarbetet
är mest positivt för företagen i
Västernorrland?

– Den inre marknaden ger
tillgång till runt 500 miljoner
människor. Här finns en oerhörd
potential!

Mycket på EU-agendan i höst
tel 060-52 50 30
www.deltagront.se

Boka din
plats här.
Christer Johansson
070-614 54 56

Anita Norberg Pajari
076-314 20 03

Under hösten fortsätter diskussionerna om EU:s långtidsbudget.
Jordbruks- och regionalpolitiken kommer också att vara heta

teman liksom EU:s kommande
forskningsprogram, där man
vill se ett ökat samarbete mellan forskning och näringsliv.

… Europaparlamentet är EU:s
direkt folkvalda institution och
kan liknas vid vår riksdag.
I parlamentet sitter 754
politiska ledamöter från 27
länder. Sverige har 20 ledamöter, däribland Jens Nilsson
(S) från Jämtland och Anna
Ibrisagic (M) från Norrbotten.

Visste
du att …

Revideringen av direktivet om
offentlig upphandling fortsätter
och under 2013 kommer EU:s
skogsstrategi att ses över.

Brysselcitatet:

”Vi
” får bra kontakt med
verkligheten genom
ert regionkontor.”
EU-ambassadör Dag Hartelius under Mid Sweden
European Offices tioårsjubileum i maj.
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Krönika: Träning

Få full koll på gymmet i höst
Av: John Pasanen/ strongman.pasanen@gmail.com

H

oppas att sommarträningen

har fungerat bra och att du
hittat en bra nivå utan stress.
Är det kanske dags att äntra gymmet
nu?
Jag får en hel del frågor som rör
upplägget av gymträning och i synnerhet fördelningen av muskelgrupper.
Det kan tyckas lite nördigt att veta hur
du ”splittar” kroppen på antal dagar
och övningar då bodybuilding kanske
inte är det primära målet. Men när
du vet hur du kan göra något mer
effektivt blir det mycket roligare. Och
med bra snabba resultat kommer du
nå ditt mål snabbare utan att tappa
motivationen.
Börja med att se över hur många
dagar i veckan du vill och kan träna.
Målet är att köra igenom hela kroppens alla muskler på sju dagar. Syftet
med att dela upp kroppen är att varje
muskelgrupp ska få vila minst 48
timmar mellan passen och då måste
man även ta hänsyn till att exempelvis
biceps används i alla dragövningar.
Antalet övningar styrs efter hur
många tillfällen du har. Har du till
exempel tre möjliga dagar kan du dela
kroppen i två eller tre delar, beroende
på om dagarna ligger i följd eller är
utspridda.
Har du fem dagar gäller två till fem
delar. Har du två eller färre dagar på
en vecka kan du köra helkroppspass,
men dessa blir ofta lite länge och
övningarna blir mer komplexa då de
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”Ett
” pass bör
hållas under
en timma för
att energin
ska räcka och
då är uppvärmningen
inräknad.”

ska involvera flera muskelgrupper i
samma övning.
Ett pass bör hållas under en timma
för att energin ska räcka och då
är uppvärmningen inräknad. Drar
passet ut på tiden blir kvalitén på
träningen dålig och även resultatet.
Varje övning körs tre gånger med en
minuts paus mellan seten. Sträva
efter att inte orka fler än 10-12
repetitioner per set, orkar du fler ska
vikten ökas. Och där har du ditt kvitto
på att du blivit starkare.

SÅ HÄR KAN DU
DELA UPP KROPPEN
OBS! varje muskelgrupp ska få vila
minst 48 timmar mellan passen!
Helkropp

Dessa övningar bör ingå, sedan
kan du med fördel lägga till
fler ben- eller dragövningar
om du känner att du orkar:
Benpress, benböj, bröstpress,
dragövning, ryggresning,
marklyft, mage
Två delar

GI Joe vet
hur man
tränar
överkropp.

1. Benpress, benspark, lårcurl,
vader, latsdrag, roddrag,
bicepscurl
2. Bröstpress, tricepspress, utsida
axlar, baksida axlar, ländrygg,
mage

Tre delar

1. Benpress, benspark, lårcurl,
rumpa, vader
2. Latsdrag, roddrag, bicepscurl,
ländrygg
3. Bröstpress, tricepspress, utsida
axlar, baksida axlar, mage

Fem delar

1. Benpress, benspark, utfall,
rumpa, mage
2. Axelpress, utsida axlar, baksida
axlar, vader
3. Latsdrag, roddrag, ländrygg,
baksida lår
4. Bröstpress, mage
5. Bicepscurl, tricepspress
Det blir en hel del vikter och repetitioner om du kör flera övningar, så till
en början kan det underlätta att föra
anteckningar. Experimentera med
olika antal repetitioner då variationen gör det roligare och kroppen
utvecklas bättre då den inte blir van
vid samma belastning.
Fråga vänner och personal på gymmet efter bra övningar om du kör fast
eller vill ha variationer.
Kör hårt!
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Kneefree AB
Bölevägen 9, SÖRBERGE
Reg datum: 2012-08-16
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och
försäljning av skydds- och avlastningsprodukter för industriellt arbete och tillika annan verksamhet förenlig
med denna. Verksamheten kan bedrivas genom intressegemenskap med andra bolag eller personer genom
dotter-/intresse bolag. Styrelseledamöter: Markku Olof
Mattias Tjärnström, Karl Johan Salomon Palén
Coatee Sweden AB
Hamnvägen 3, SÖRÅKER
Reg datum: 2012-04-04
Föremålet för bolagets verksamhet är att producera,
marknadsföra, sälja samt utveckla tekniska produkter
baserade på non woven, papper och plast, bedriva
fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: LarsOlof Ollas, Sven Erik Lundgren, Lars Johan Claes Ollas
Fröken Fotograf Jannice AB
Eberneservägen 9, SÖRÅKER
Reg datum: 2012-08-16
Föremålet för bolagets verksamhet är fotografering
med egen utrustning, uthyrning av tv-fotograf och
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Jannice
Margareta Nygren
Hobbyväxthus Sverige AB
Hamnvägen 3F, SÖRÅKER
Reg datum: 2012-08-16
Bolaget skall bedriva handel med växthus och
trädgårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Jan Anders Staaf

SOLLEFTEÅ
Granvågs Islandshästar AB
Västgranvåg 138, SOLLEFTEÅ
Reg datum: 2012-07-11
avel,
Bolaget ska bedriva verksamhet med
avelsvärdehingsthållning, visning av häst vid
ing,
ring både uppsuttet och på mark, inridn
och
tillridning, träning, försäljning av hästar
s- och
utrustning för hästar och ryttare, lektion
rdering av
kursverksamhet, turridning, inacko
t ska
hästar, uthyrning av stallplatser. Bolage
utrustning
impor tera och exportera hästar och
förmedla
för hästar och hästägare, försälja och
och mot
hästar och utrustning mot betalning
t, inom
provision /procent av försäljningsbeloppe
ut hästar.
och utom Sverige. Bolaget ska hyra
het
Bolaget ska ha turist- och lägerverksam
Bolaget
innefattande kost, logi och aktiviteter.
ot: Brita
ska ha caféverksamhet. Styrelseledam
Ulla Margareta Wessinger

Junsele Petroleum AB
Köpmangatan 6, JUNSELE
Reg datum: 2012-07-02
Bolaget ska driva en bensinmack samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Rolf Peter Nilsson

ÖRNSKÖLDSVIK
JP Fitness & Pilates AB
Fabriksgatan 7, ÖRNSKÖLDSVIK
Reg datum: 2012-08-31
Företaget ska bedriva träning inom fitness, pilates,
personlig träning, gruppträning, friskvård och rehabilitering. Styrelseledamot: Ida Johanna Påhlsson
Unik i Örnsköldsvik AB
Lakasund 162, BONÄSSUND
Reg datum: 2012-06-19
Bolaget skall utföra estetiska behandlingar och därmed
förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Maria Veronica
Lindmark, Karl Peder Jerry
Rönnbäck

hallå där...

... Tina Solestig som
den 11 juli registrerade
Granvågs Islandshästar
AB i Sollefteå
tillsammans med Brita
Wessinger.
Vem är du och vad har du för
bakgrund?

– Jag är 39 år, född i Ragunda
och uppvuxen i Ramsele. Nyligen flyttade jag till ett torpställe
i Granvåg, Sollefteå, med mina
två döttrar. Genom åren har jag
mest arbetat i affär och som
travlärling, bland annat hos Olle
Carlsson. 1997 startade jag
verksamhet på Alnö med bland
annat turridning, ridskola och
kursverksamhet. De senaste tre
åren har jag också arbetat som
deltidsbrandman i Ramsele.
Vad erbjuder ni för produkter
och tjänster?

– Utbildning av hästar och ryttare – alltså ridskola. Turridning,
ridläger, kursverksamhet samt
förmedling och försäljning av
hästar. På sikt också försäljning
av utrustning och avel.
Vilka är kunderna?

– Både privatpersoner från närområdet och turister samt
företag. Men vi kommer att
inrikta oss på hela Sverige vilket
kommer att märkas på hemsidan.
Varför startade du eget?

– På Alnö ville jag visa att
islandshästar behöver samma
omvårdnad som andra hästar.
Det här aktiebolaget startade vi
för att det inte finns någon liknande verksamhet i Sollefteå. Vi
räknar med att starta nu i mitten

av september på Britas fastighet
här i Granvåg.

Har du någon förebild som
företagare?

Hur kommer verksamheten
att utvecklas?

– Vignir Jonasson som både
tävlar på hög nivå och driver
verksamhet med islandshästar.

– Vi börjar med en anställd – jag.
Men jag hoppas att efterfrågan
är så stor att det blir utökning.
Vi har åtta hästar i verksamheten och det kan kanske bli en
fördubbling innan sommaren.

Vilka är dina starka och
svaga sidor som företagare?

– Jag har lätt för att ”ta människor” och är trygg i min verksamhet. Svagheter har jag väl
som alla andra.
Anders Hammarberg

Du hittar alla nya företag på www.naringsliv.to
Arbetsglädje Lars Eidenvall AB
Lovisavägen 10, SJÄLEVAD
Reg datum: 2012-08-13
Konsultverksamhet rörande forskningsbaserad
affärs-, organisations- och ledarskapsutveckling
och därmed förenlig verksamhet Styrelseledamot:
Lars Erik Johan Eidenvall

Suede Nordic Trading AB
Box 513, ÖRNSKÖLDSVIK
Reg datum: 2012-07-05
Bolaget ska bedriva marknadsföring av hälsokost
på internet samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Emma Linnéa Edström

CS Optik AB
Storgatan 22, ÖRNSKÖLDSVIK
Reg datum: 2012-07-02
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva
optikerrörelse med tillhörande försäljning inom
branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamöter: Carita Elisabeth Sjöberg, Per
Morgan Lindström
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Boka konferens
eller kalas nu!

Event,
konferens
& kickoff

Ring 0611-79000.

LOTSSTUGAN
Konferensanläggning
www.lotsstugan.com

Konferera hos oss
på Hotell Höga Kusten
Perfekta förutsättningar för en lyckad konferens eller kickoff!

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.

Boka en unik aktivitet
till er konferens!
Visning på Box Whisky, Segway
eller ett besök i förankringskammaren
till Högakustenbron.

Prisexempel:

1176:-

Lunch till lunchkonferens med
tvårätters konferensmiddag och
logi i tvåbäddsrum.

Boka vårt dignande Julbord redan nu!

fredagar och
Dukas upp från den 30 november. Under
slaBang.
et
lördagar river Kung Bore loss med band

Laddat med upplevelser!

restaurang@modohockey.se
0660-759 00

www.fjallravencenter.se

Konferera och bo i ett fullskaligt konstverk
Kom och upplev: New
Orleansfestivalen, övrig
musik, teater, hantverk,
konstutställningar,
kvällsmässa i Stavkyrkan
m.m. Konferera i Rundlogen.
Restaurang och kafe´.

Övernattning i hotell Sestola Gård eller Norgehusets Bed&Breakfast

Bengt Frithiofsson, Marika Carlsson,
Whiskyprovning med Box, Amaroneweekend och mycket mer. Besök vår
hemsida för mer inspiration!
Välkommen till oss! Tel 0613-72 22 70 | www.hotellhoga-kusten.se

Varmt välkomna önskar
Barbro och Anders Åberg
0613-202 90, 070-389 24 36
www.mannaminne.se
mannaminne@mannaminne.se

Grupp & Konferens

Företag, förening
eller kompisgäng?
Kontakta mig så hjälper jag dig
anordna din nästa grupp- och
konferensresa!
Storgatan 11, Sundsvall
Gesällvägen 1, Birsta City
060-52 53 00
www.resia.se
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Ulrica

Konferens • Hotell
Restaurang
Torpshammars Herrgård
Tel: 0691-205 80
info@torpshammar.com
torpshammar.com

Njut av vårt
klassiska julbord
Serveras under perioden
1-22 december.
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...när ni är trötta på
att leta ett prisvärt
ställe att konferera
eller bo?

Ring Roger Magnusson på Sundsvall Hockey
för vidare dialog, 070-310 29 01

läser
affärsmagasinet
i Västernorrland

www.sidsjohotell.se • 060-125 125

I kombInatIon med vår Hockeybastu
kan du spela curlIng med dIna
kunder eller kollegor. passar det
Inte med en lIvematcH så sänder
vI även all övrIg Idrott på vår
storbIldsskärm I Hockeybastun.

sand
Från Bred
o City
till Mexik

företagare

Vi är konferenskraftiga

Hockeybastu ocH
curling på gärde

Sidan 6-9

lämpligt från
10 personer och
uppåt. curlingen
tar ca två
timmar.

Näringsliv

Källa: ”Näringslivsreflex 2012”, Marknadsreflex Härnösand, maj
2012. Undersökningen visar att 63 procent av företagarna i länet
läser NÄRINGSLIV Västernorrland.

www.naringsliv.to
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Krönika: Juridik

Skriv ett avtal med brorsan
innan konflikten slår till
Av: Pia Lindberg / pia.lindberg@bratteberg.se

D

et finns många situationer
där vi äger något tillsammans med andra. En gård vi
ärvt med syskonen och valt att behålla tillsammans. En fjällstuga vi köpt
tillsammans med några andra familjer
och som vi tänkt nyttja olika veckor.
Eller en segelbåt med vännerna.
För det mesta fungerar det väl, eller
hur? Det går att praktiskt lösa frågor
om nyttjande, om skötsel och tillsyn,
om fördelning av kostnader. Av och
till kan det dock bli svårigheter för
delägarna att enas och det kan uppstå
andra slitningar i samägandet. Någon
kanske vill sälja sin andel men de
övriga tycker sig inte ha råd att köpa
dennes andel. Kan delägaren sälja sin
andel till vem han vill? Kan han annars begära att hela egendomen säljs
och kan övriga delägare hindra en
försäljning? Ska alla delägare betala
lika mycket för driftskostnaderna även
om de inte nyttjar egendomen lika
mycket?

”Det
”
är min
erfarenhet
att ni kan
undvika ett
stort antal
konflikter och
behålla en god
gemenskap
genom att i
förväg ta itu
med problem
som kan uppstå och avtala
medan ni är
överens.”

Det finns en samäganderättslag

som säger att det krävs enighet hos
alla delägare för beslut om förfogande
av egendomen och förvaltning. Alla
delägare måste alltså vara överens,
det räcker inte med majoritetsbeslut.
Det innebär att varje delägare har
vetorätt och kan säga nej. Endast om
det är en brådskande åtgärd för ”godsets bevarande” kan detta ske utan att
alla kunnat medverka i beslutet.

upprätta ett eget avtal mellan er där
ni kommer överens hur ni ska hantera viktiga frågor för just er samägda
egendom. Ni har rätt att avtala bort
samäganderättslagen och skräddarsy
en egen lösning.
Ett sådant samäganderättsavtal
bör innehålla till exempel hur ni ska

Välkommen till
vår reklamkanal!

Se alla
kunder på
webben!

www.eyechannel.se
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Kravet på enighet kan leda till att
det blir en helt låst situation. Det
finns dock en rättslig möjlighet att
lösa detta. Går det inte att komma
överens kan vem som helst av
delägarna begära av tingsrätten att
det utses en god man som förvaltar
egendomen eller som får i uppdrag
att sälja hela egendomen genom en
offentlig auktion.
Det är ofta bättre för er delägare att

Digitala reklamskärmar på 19 ställen i Sundsvall och Östersund!

Några av våra kunder:

Lyxen med egen segelbåt kan
förvandlas till en konflikthärd.

förvalta egendomen. Ska alla vara
lika delaktiga med arbetsinsatser, hur
ska kostnaderna fördelas mellan er?
Ska någon ansvara för att räkningar
betalas löpande, ska ni ha ett gemensamt konto att betala till? Ska vissa
viktiga beslut tas i enighet, medan
det räcker med majoritet för andra.
frågor? Hur ska ni fördela nyttjandet?
Ska delägarna ha förköpsrätt om
någon vill sälja sin andel? Vad händer
vid dödsfall? Hur ska ni lösa tvister
vid oenighet?
Det är min erfarenhet att ni kan
undvika ett stort antal konflikter och
behålla en god gemenskap genom
att i förväg ta itu med problem som
kan uppstå och avtala medan ni är
överens.

Prenumerera på
NÄRINGSLIV!
Vill du vara säker på att få en alldeles egen
tidning, till jobbet eller hem i brevlådan?
Beställ tio nummer för självkostnadspris
330 kronor plus moms så skickar vi
dig det senaste numret gratis!

330:-

Beställ på www.naringsliv.to

(exkl. moms)

Aktivitetskalendern

www.timra.se/naringsliv

Timråföretagare och entreprenörer, vi ses hos Entreprenör Timrå, Terminalvägen 10!
Starta Eget-information
Klockan 10.00-10.30
24 augusti
7 september
19 september
21 september
5 oktober

Innovationsinspiration

Affärsmatchen

Näringslivsdagen

GIF Sundsvall och Timrå IK arrangerar Affärsmatchen 2012 för
5:e gången! Affärsmatchen är baserad på beprövade och effektiva
metoder för att knyta affärskontakter. För mer information
www.affarsmatchen.se

Kom och låt dig inspireras av Navid Modiri och Johannes Hansen som är två av Sveriges mest spännande och nytänkande
konsulter inom utveckling och kommunikation.
Anmälan och mer information: vivi-anne.lindstrom@timra.se

Plats: Södra Berget, Sundsvall
Datum: 6 september, klockan 07.30-17.00

Paketering Fisketurism

Klockan 10.15-11.00
24 augusti
7 september
19 september
21 september
5 oktober

Plats: First hotel Strand, Strandg. 10, Sundsvall
Datum: 14-15 november, klockan 09.00-16.00

För dig som driver en verksamhet med inriktning mot fiske och
fisketurism eller för dig som vill paketera verksamheten med fiske.
Anmälan sker senast den 31/10, 2012. För mer information: Sofia
Löfström, destinationsutvecklare Sundsvall, tel: 072-209 30 30,
e-post: sofia@visitsundsvall.se

Frukostsoffan

Anmälan: www.timra.se/anmalan
Klockan 8.00-9.15
31 augusti
28 september
26 oktober
30 november
14 december

Y-expo

Plats: E-on Arena
Datum: 26 september, klockan 10.00-17.00

Plats: Söråkers Herrgård
Datum: 11 oktober, klockan 11.30- 16.30

Guldstegen

Plats: Söråkers Folkets hus
Datum: 11 oktober, klockan 18.00

Vi firar och uppmärksammar duktiga entreprenörer och
företagare. Samtidigt är det en möjlighet för Timråföretagare
att träffas under festliga former, knyta nya kontakter och vårda
befintliga. Mer information www.guldstegen.se
mer information kontakta näringslivskontoret,
timrå kommun, telefonnummer: 060-16 31 40

www.timra.se/naringsliv

Ta chansen och besök företagsmässan Y-Expo 2012 där du har
möjlighet att träffa andra företagare i vår region och utbyta erfarenheter och tips, samtidigt som Y-Expo öppnar dörrar för framtida
samarbeten.

Vi arbetar för Norrlands bästa Företagsklimat 2015!

VärderingsInstitutet
Södra Norrland AB

Fastighetsvärderingar utföres
av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare.
Alla typer av objekt - industrifastigheter,
hyresfastigheter, hotell, fastigheter med bostadsrätter,
affärsfastigheter, specialobjekt, småhus, jordbruk.

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

Börsnoterade fastighetsbolaget Klövern ska med
närhet och engagemang
möta kundens behov
av lokaler och tjänster i
svenska tillväxtregioner.
Klövern har fastigheter
värda drygt 21 miljarder
kronor som förvaltas
av egen personal. Vår
ambition är att vara
marknadsledande i
de städer där vi är
verksamma. Läs mer på
klovern.se

Vi på Skanska Direkt Sundsvall
bygger om och renoverar din
fastighet. Testa oss, vi lovar att
du blir nöjd.
Skanska Direkt
Tel 010-449 10 55
Kundtjänst 020-30 30 40

Dagon ♥ Klövern = Sant
Dagon AB har förvärvats av fastighetsbolaget
Klövern som är ett av de större börsnoterade
fastighetsbolagen i Sverige. Med närhet och
engagemang möter vi kundens behov av lokaler
och tjänster i bland annat Härnösand och
Sollefteå. Det som utmärker oss är snabb service
och bra marknadskännedom.
För mer information, kontakta
enhetschef Paul Gerdin på
070-697 66 06 eller www.klovern.se

www.skanska.se/direkt
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Säker lek i Härnö
Två förskolor i Härnösand är först i landet när Hemsö Fastigheter testar
en ny lekutrustning som kan varieras i det oändliga.
– Vi har lyckats få ihop kreativitet och säkerhet, säger David Hassmund,
en av de tre designstudenter som utvecklat idén.

G

amla bildäck, stockar,

lastpallar eller pinnar. På
dagarna vill förskolepersonalen att barnen ska ha tillgång
till roliga och kreativa saker ute på
gården. Men vad händer på kvällar
och helger då andra barn kommer
dit utan vuxna? Tänk om någon gör
illa sig?
Eric Liljeström, förvaltare på rikstäckande Hemsö Fastigheter som
äger fastigheterna som inhyser de
kommunala förskolorna i Härnösand, tröttnade på att hans personal
tvingades rensa upp i utemiljön.
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”Jag
”
tror
mycket på
den här idén
där vi får
mycket
kreativitet
utan att
tumma på
säkerheten”
Maria Svensson,
förskollärare

– Som fastighetsägare är vi ju
ansvariga för säkerheten efter
förskolans stängning. Och det är
aldrig roligt att vara arga gubben
som kommer med pekpinnen till
förskolepersonalen, säger han.
Han kontaktade därför Design
i Västernorrland i Sundsvall och
deras projekt ”Sommardesignkontoret”. Under sju veckor har tre
studenter ägnat sig åt att klura ut
ett nytt smart system. Utgångspunkten är en stor konstruktion med
stockar som fylls med sand och som
har en mast i mitten.

Beroende på
årstid, olika

teman och
barnens egen
fantasi kan
man sedan
förändra den
på massor
av sätt (se
Designern David
bilder).
Hasselmund
– Vid dagens slut tar man in de lösa delarna,
exempelvis seglet, och så gör man
något nytt nästa morgon, förklarar
David Hassmund, som läser indu-

notiser: Bygg, fastigheter & lokaler

Ena dagen en båt och
nästa ett cirkustält. Bara
fantasin sätter gränser.

3

frågor till
Marie Selin,
ny vd för Mitthem

– Jag är ekonom
i botten och har
arbetat länge inom
Vattenfall. Sedan
våren 2011 är jag
chef för koncernens
gemensamma redovisningsenhet med drygt
500 anställda runt om
i Europa.

Kristina Jeppson
och Lina Trulsson
är två av de
designer som tagit
fram konceptet.

Hur ser du på ledarskap?

Grunden i
den flexibla
lekutrustningen
är stockar med
en mast i mitten.

– Jag tycker att psykologi är spännande och att kommunikation är oerhört viktigt. Det gäller att vara
lyhörd, både mot personal och kunder.
Vad är det bästa med att slippa veckopendla som
du gjort i tio år?

sand
stridesign på Mittuniversitetet i
Sundsvall.
Inför uppgiften besökte studenterna förskolor och intervjuade
barn och personal.
– Sedan experimenterade
vi med lera och andra material för
att se vad som verkligen funkar.
Efter ett tag fick vi idén om stockarna och den flexibla lösningen.
Barn tröttnar ofta på vanlig
utrustning efter ett tag, här kan de
variera sig mycket mer.
Förslaget har fallit väl ut hos
Hemsö Fastigheter och nu ska två
förskolor få prova utrustningen.
– Det ska bli väldigt roligt. Jag
tror mycket på den här idén där
vi får mycket kreativitet utan
att tumma på säkerheten, säger

Den 1 oktober tar
du över som vd för
Sundsvalls kommunala bostadsbolag.
Vad har du gjort
tidigare?

– Livet har varit väldigt uppdelat i jobb på veckorna
och ledighet på helgerna. Nu kan jag förena mina två
världar!
Olof Axelsson

Maria Svensson, förskollärare och
pedagogisk handledare på Sörgårdens förskola.
Förvaltaren Eric Liljeström
hoppas att satsningen blir så
lyckad att den kan sprida sig
till bolagets förskolor runt om i
landet.
– Ärligt talat trodde jag att det
skulle bli svårt för studenterna att
klara av ett så pass komplicerat
problem, men de har tagit fram
en oerhört bra lösning. Det har
varit fascinerande att få vara med
i processen, och jag har lärt mig
att vissa saker måste få ta lite tid,
säger han.
text: Olof Axelsson

Skanska säljer
för att hyra
NP3 Fastigheter har köpt en
1 800 kvadratmeter stor fastighet
på Kolvägen i Sundsvall. Säljare är
Skanska som stannar kvar i fastigheten – nu som hyresgäst.
Det Sundsvallsbaserade bolaget
äger därmed fastigheter för 1,1 milAndreas Nelvig
jarder kronor i sju städer i Norrland och Dalarna, och målet är att fortsätta växa.
– Vi tror att vi når ett fastighetsbestånd på 1,8 miljarder kronor i slutet av året, säger vd Andreas Nelvig.
På tre års sikt är siktet ställt på ett bestånd runt 4-5
miljarder kronor.

bilder: Sommardesignkontoret
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Lars Holmberg
0612-139 00, lars.h@ltck.se

Terese Nordquist
060-16 35 73, terese.nordquist@almi.se

Anders Karlsson
063-57 11 11, anders.karlsson@almi.se

Läge för affärer
Teknikförfrågningar

Teknikerbjudanden

Rening och återvinning
av natriumsulfat

Torkning av färskt trä
inför kolningsprocess

Produktion av biomassa
från perenna gräsarter

Artificiellt ljus med
individuell styrning

Ett ledande globalt kemiföretag
söker ny effektiv och ekonomisk
teknologi för att rena och
återvinna natriumsulfat
(sodium sulfate) från en av sina
produktionsprocesser. Kapaciteten
ska motsvara en produktion av
20 000-30 000 ton/år. Företaget
vill licensiera processen, ingå
i forskningssamarbete och
gemensam utveckling eller teckna
leverantörsavtal.
Ref: 12 LU 87GA 3PE7

Ett företag från Lettland som
producerar träkol söker en ny
effektiv teknik att torka trä.
Anledningen är att man vill minska
fuktigheten i färskt trä till under
25 procent innan man börjar
med kolningsprocessen. Tekniken
ska vara utvecklad och finnas för
installation. Företaget vill teckna
kommersiellt avtal med teknisk
assistens.
Ref: 12 LV 58AD 3OQ4

Ett danskt forskningsinstitut erbjuder sin kunskap om forskning och
utveckling av perenna gräsarter för
produktion av effektiv biomassa för
tillverkning av biogas, etanol, förbränning mm. De söker partners
till gemensamma forskningsprojekt
för produktion av bioenergi-gräs.
Ref: 11 DK 20B7 3NM9

Ett italienskt företag har utvecklat
och producerar en reglerenhet
för artificiellt ljus. Med denna
teknik kan man individuellt
styra all belysning inom en
angiven fastighet och minska
energiförbrukningen med upp till
85 procent. Företaget vill teckna
kommersiella avtal om teknisk
assistans.
Ref: 12 IT 53U1 3OPQ

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 innovationer och affärsmöjligheter från dig till nya
kontakter i Europa – några av dessa kan du se här ovan.
Företagskontakterna hanteras givetvis konfidentiellt tills
samarbetsavtal eller sekretessavtal tecknats.

Annons från Sundsvalls Mätcenter 

Sundsvalls Mätcenter med Sverige som arbetsplats
Byggandet av E4 Sundsvall är ett av våra många byggledningsuppdrag. Att bidra till en effektiv produktion är
en kärnfråga för oss, säger vd Fredrik Landqvist

Mätning har en nyckelroll i alla infrastrukturprojekt.
Sundsvalls Mätcenter AB har sedan starten 1991
byggt upp en bred kompetens inom mätningsteknik
i kombination med byggledning. Företaget har idag
över 30 medarbetare och är i princip engagerade
i alla större byggprojekt i Sverige. I Norrland finns
uppdrag som Haparandabanan, E4 Umeå, Umeå
godsbangård, Botniabanan, Ådalsbanan, E4
Sundsvall och vindkraftsprojekt på meritlistan.
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Mättekniken inom byggbranschen och
anläggningsbranschen utvecklas i snabb
takt och påverkar såväl projektering som
byggande. Ny teknik i kombination med
sunt förnuft, erfarenhet och kunskap
lönar sig alltid, menar företagets vd
Fredrik Landqvist.
Vi anlitas i alla delar av byggprocessenmed stöd till projektörer, entreprenörer och byggherrar. Vi har lång erfarenhet
av mätning för projektering och produktion och jobbar med många av de större
byggprojekten i landet, säger Fredrik.

Teknisk framkant
Vi har ett nära samarbete med leverantörer och ligger i framkant i teknikutvecklingen. Vi har bland annat tagit
fram ett system för ekonomisk reglering,
uppföljning och prognostisering av utförd
produktion.
Grunden för ett effektivt byggande
ligger i att anpassa mättekniken till det
aktuella projektet.
I tidiga skeden samlar vi in den
geografiska informationen som sedan

ligger till grund för att göra både projektering och byggande så smidigt och
kostnadseffektivt som möjligt.

BIM ger effektivitet
och kvalitet
Ett område i branchen som är under
stark utveckling är tredimensionella
bygghandlingar med BIM (ByggnadsInformationsModeller). För oss är det
viktigt att ha fokus på slutanvändaren,
våra modeller ska kunna användas direkt
i produktionen utan handpåläggning,
säger Fredrik. En summering av erfarenheterna visar att produktionen påverkas
positivt. Överlag blir produktionstakten i
projekten snabbare och kostnadsprognoserna säkrare, menar Fredrik.

Läs mer om Mätcenter på
www.maetcenter.se

Affärsnyckeln
2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Mars 2012

Februari 2012

1

Januari 2012

Oktober

2

December 2011

12

3
November 2011

Fredag

Oktober 2011

Skattedeklarationen
ska finnas hos
Skatteverket senast
datumet angivet till
höger. Då ska också
pengarna vara bokförda
på Skatteverkets
bankgiro.

4

September 2011

Skatt och moms

0,7

0
Förändring av konsumentpriserna ett år bakåt.

Traktamenten: utrikes 2012

Normalbelopp per dag i SEK exklusive logi (urval)

Australien........... 706
Belgien.............. 415
Bulgarien........... 418
Danmark............ 628
Estland.............. 419
Finland.............. 599
Frankrike............ 793
Grekland............ 755
Island................ 487
Italien................ 730
Japan.............. 1128
Kanada.............. 911

%5

Augusti 2011

Datum för
inbetalning av

inflationstakten

Kina.................. 800
Kroatien..............486
Lettland............. 473
Mexiko............... 400
Monaco............. 793
Moldavien.......... 348
Nederländerna.... 638
Norge................ 799
Polen................. 502
Portugal............. 562
Rumänien.......... 394
Ryssland............ 649

Saudiarabien...... 589
Schweiz............. 862
Slovakien............668
Spanien............. 476
Storbritannien..... 769
Sydafrika............ 353
Sydkorea.......... 1033
Tjeckien............. 740
Turkiet............... 569
Tyskland............ 575
USA.................. 704
Österrike............ 475

Traktamenten: inrikes 2012
Heldagstraktamente........... 220 kr
Halvdagstraktamente......... 110 kr

Traktamente efter 3 mån..... 154 kr
Schablon för natt................ 110 kr

Representation
Extern och intern:
90 kronor
+ moms. Vin
och sprit får
ingå i beloppet och är
avdragsgillt.

Bilersättning

90

För bil i tjänsten, 18,50 kr/mil. Överskjutande belopp betraktas som löneförmån
och belastas med skatt och sociala avgifter.

kronor/mil

Skattefria gåvor

Julgåva:............................................. 450 kr
Jubileumsgåva................................. 1 350 kr
Minnesgåva................................... 10 000 kr

kronor
+ moms

Allt inkl. moms

Referensränta (%)

Kostförmån

120701.........................................1,50
120101............................................2,00
110701............................................2,00
110101............................................1,50
100701............................................0,50
100101............................................0,50
090701............................................0,50
090101............................................2,00

Prisbasbelopp (SEK)

Företagsstöd – information
och praktisk kunskap

18,50

(Skattepliktig schablon)

Helt fri kost................................................................. 200 kr
Fri lunch....................................................................... 80 kr
Fri frukost...................................................................... 40 kr

2012........................44 000
2011........................42 800
2010........................42 400

2009........................42 800
2008........................41 000
2007....................... 40 300

I nästa nummer:

Vad finns det för tillgängliga företagsstöd och hur kan de vara till
nytta för dig? Är du företagande kvinna och vill veta mer?
Tisdag 18 september, kl. 18.30-21.00
Industrigruppens lokaler Örnsköldsvik, Arken
Onsdag 19 september, kl. 18.30-21.00
Entreprenör Timrå, Terminalvägen 10
Torsdag 20 september, kl. 18.30-20.30
Vårsta Diakonigård Härnösand, Lönegrensgatan

I samarbete med:

LIF

Ljungandalens
Initiativrika
Företagerskor

Onsdag 26 september, kl. 18.30-21.00
Orrenhuset Sollefteå, Orrtorget 1
Torsdag 27 september, kl 18.30-21.00
Ålsta folkhögskola, Fränsta
Tisdag 2 oktober, kl. 18.30-21.00
Företagens Hus Kramfors, Ringvägen 4

Information och praktisk kunskap från Länsstyrelsen, Almi och
Saminvest. Medverkar gör även Winnet Västernorrland och lokala
företagarnätverk. Ingen kostnad. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Information och anmälan: Karin Larsson Hult,
vasternorrland@winnet.se eller 0612-77 18 07

Tema: Kompetens
++ Så föddes IT-staden Sundsvall
++ Kampen om IT-konsulterna
++ Min bästa rekrytering
++ Vägen till drömjobbet

Varmt välkommen!

Ute den:

12 Okt
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Det behövs mer
kreativitet i skolan
menar Anette Andersson
som säljer in ett nytt
utbildningskoncept.

porträttet

Försäljning är
Anettes röda tråd
Hoppet från säljare till massör blev inte det där efterlängtade lyftet.
Därför satsar Anette Andersson nu på ett helt nytt uppdrag: Att få länets
lärare att våga släppa loss barnens kreativitet.

D

u tog examen från
Mittuniversitetet så sent
som i juni. Hur var det att
plugga efter 40?

– Det var lite känslan av ”nu eller
aldrig”. Studierna flöt på bra och
jag blev faktiskt bäst kompis med de
som är runt 20 år.
Du läste till projektledare inom
folkhälsa, men nu jobbar du med
en ny grundskolesatsning på Ung
Företagsamhet (UF). Hur hänger
det ihop?

– Hela idén med UF är ju att stimulera barns och ungdomars kreativitet
för att göra dem starkare på alla
sätt. Något som är jätteviktigt för
att må bra.

Vad är det ni erbjuder?

– Vi utbildar lärarna så att de kan
använda våra färdiga lektionspaket
som stimulerar barnens olika förmågor. Det handlar absolut inte om att
alla ska bli företagare.
Innan du pluggade var du just
företagare i åtta år. Varför startade
du eget som massageterapeut?

– Jag hade funderat länge på massage men aldrig kommit till skott.
Av en ren slump fick jag chansen att
gå en utbildning via Kunskapslyftet. Jag jobbade först på ett gym i
Sundsvall men insåg snabbt att det
skulle bli en bättre affär att starta
eget.
Och varför slutade du?

Din uppgift är att få rektorer och
lärare i årskurs 2-9 att nappa. Hur
ser intresset ut?

– Det varierar mellan olika skolor
och inte minst mellan olika personer. Jag har redan bra kontakter
med skolor i Sollefteå, Timrå och
Matfors. Nu gäller det att få flera
att se fördelarna.

– Du ger väldigt mycket energi till
patienterna. Till slut räckte inte energin till mig själv. Det gick så långt
att jag blev helt skakis efter varje
behandling.
Du gjorde ditt ex-jobb om högstadieungdomars hälsa och sociala
medier. Vad kom du fram till?

– Att alldeles för många unga har
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Fakta: Anette
Andersson
Ålder: 44 år
Bor: I lägenhet på Haga i
Sundsvall
Familj: Sonen Sebastian,
18 och dottern Josefin,
15
Gör: Ansvarig för grundskolekoncepten inom Ung
Företagsamhet Västernorrland
Fritidsintressen:
Träning, inredning
Brinner för: Att barn
och ungdomar ska må
bra

svårt att sova och ont i magen.
Och det visade sig också att de
som tillbringar mer än två timmar om dagen med Facebook
mår sämre. Men hur sambanden
ser ut är svårt att säga.
Du har också jobbat med
bland annat bröd och kontorsmöbler. Är det något du har
nytta av i kontakten med
skolvärlden?

– Absolut. Sedan är det förstås
skillnad på att sälja Skogaholmslimpor eller Ikea-möbler och
utbildningar för mellanstadieelever …
Du säljer även heminredning
och hälsopreparat på fritiden.
Vad är det som är så kul med
att sälja?

– Jag brinner för både inredning
och hälsa och det känns roligt
att hjälpa andra. Sedan är det
något särskilt med att få till affärer, det är en tillfredställelse.
Olof Axelsson
Foto: Bo Fernström

Ett nytt transportnav växer fram i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark är en satsning på tillväxt och miljö. I
anslutning till Sundsvalls Hamn planerar vi för en ny
containerhamn, kombiterminal, logistik- och serviceytor.
Redan idag finns järnvägsanslutning till Sundsvalls Hamn,
som är en av Sveriges största skogsindustrihamnar och det
går regelbundna turer till Rotterdam, Lübeck och London.
Med ett transportnav med effektiva kopplingar mellan
sjöfart, tåg, lastbil och närhet till flyg, får regionens
företag tillgång till flexibla och hållbara transporter.
Vi planerar för 300 meter ny kaj, 9 ha containerhamn med
kombiterminal och 7 ha etableringsytor för logistikverksamhet. Vill du vara med? Gå in på sundsvalllogistikpark.se och ta
kontakt med någon av oss. Välkommen!

www.sundsvallshamn.se
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NYA ISUZU D-MAX

Pris från

232.500 kr + moms.

Framtidens japanska pickuper
är här. större och starkare.
snålare och säkrare.
Dieselmotor med 2-stegsturbo och högt vridmoment. Den lägsta
förbrukningen och lägsta co2-utsläppen ger lägsta fordonsskatten i klassen. Manuell eller automatisk växellåda. Fyrhjulsdrift med
lågväxel. 6 airbags och ESP (stabilitetssystem med antispinn) är
standard. Rymligare och fullutrustad kupé (Zenith-paketet som
tillval). Välkommen att provköra framtidens pickup.
Extended Cab 2,5
163 hk Manuell
163 hk Automat

exkl moms
232.500 kr
242.900 kr

Crew Cab 2,5
163 hk Manuell
163 hk Automat

252.500 kr
262.900 kr

Vid köp bjuder vi på en

Tillval
Metallictillägg
Takrails inkl montering (endast Crew Cab)
Stylingkåpa Crew Cab montering tillkommer

4.000 kr
4.400 kr
25.500 kr

*11 tum: 64 GB

Zenith* utrustningspaket (endast Crew Cab)
20.000 kr
* ACC, eljusterbar förarstol, larm, rattkontroll radio, sidosteg och skinklädsel

MacBook Air*

2,5-LITERS DIESEL
For real work. Since 1922

!

163 hk/400 Nm

VÄLKOMMEN IN OCH PROVKÖR!

NORRA VÄGEN 8, SUNDSVALL • 060-16 75 00 • MÅN-FRE 7-18 LÖR 11-15

4X4

3 TON DRAGVIKT

900 kg LASTVIKT
10 % LÄGRE FöRBRUKNING

Kampanjen gäller fram till sista oktober med risk för slutförsäljning. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden!

www.sundsvalllogistikpark.se
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Auktoriserad redovisningskonsult

Vi jobbar inte åt dig,
men gärna med.
På Redovis tror vi på mötet med våra kunder och deras utmaningar. Vi strävar efter att hjälpa våra kunder till ett bättre
ekonomiskt resultat med hjälp av ett förberedande och långsiktigt arbete. Vi kan precis som en vanlig revisionsbyrå
naturligtvis också hjälpa dig med löpande redovisning och revision.

060-142260 | info@redovis.com | www.redovis.com

