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Ann-Kristin Högberg driver
plåtslageri i Sundsvall
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Så dubblade Kramforsjätten
sin försäljning sidan 20

Vår servicevilja är stor!
Vår grundläggande policy är att ge våra kunder hög kvalitet
och servicegrad på utförda tjänster. Det kan med trygghet
ske genom vår välutbildade personal och vår moderna
maskinpark.
Vi erbjuder flexibla
och effektiva
lösningar som
skräddarsys efter
kundens behov.

Så kan du finansiera dina
internationella affärer
Hur du väljer att finansiera din satsning på internationella affärer påverkar
dina möjligheter att lyckas. Yvonne Brycker från Exportrådet kommer
att ta upp flera konkreta exempel på finansieringslösningar från ALMI
Företagspartner, EKN, SEK, Swedfund med flera. För mer information och

anmälan se www.almi.se/mitt/go

25/5 Östersund 8.30-12
26/5 Sundsvall 8.30-12
27/5 Örnsköldsvik kl. 8.30-12
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Härnösand torsdag 5 maj 2011:

Långsiktig framgång i Mittens rike
En dag med värdefull information från Exportrådet, Sveriges
Generalkonsul i Shanghai, Sustainable Business in China med
flera. Du får även möta andra företagare som lyckats.
[

Mejselvägen 11, Sundsvall
060-644790, www.issindustriservice.se

VILL DU
SÄLJA?

FÖRETAG KÖPES.
• Undvik konkurs, hoppa av i tid
• Juridisk hjälp
• Bankreferens
• AB köpes och säljes

Agentur Stenen 108166 AB
Org.nr: 556621-9209
Telefon: 08-23 00 40

är det kinesiska tecknet för framgång och belöning.]
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Ledare

Den här får du gratis,
Ingvar Kamprad
Om sju år kommer processorerna att vara tio gånger snabbare och tio gånger billigare, sägs det. Som om det vore en
slags naturlag. Vad vi ska ha all denna snabba och billiga
teknik till är mera vagt. Fast vem trodde på Spotify för sju år
sedan? Vad blir grejen 2018?

Gåvan kan
bli en fälla

Hälsoresa

sid an 24

I det här numret skriver vi om att nå ut med hjälp av film.
Här är ett alldeles gratis tips till den svensk-holländska
möbeljätten: låt kunderna ladda ned filmer till mobilen
som visar hur möblerna skruvas ihop. Nä, den korta
skruven där, inte där. Kundvård när det jävlas med
andra ord.

Häng med Jörgen Söderman på
hans väg mot bättre hälsa under
ledning av friskvårdscoachen
Viveka Westin. Sidan 19

Vi tar också en titt på reklambyråbranschen.
Trots att Sverige vågade vägra finanskrisen blev
2010 ett svagt år för flera av länets byråer. En
bransch som brukar vara en bra värdemätare
på konjunkturen. 2011 är det upp till bevis.

Dessutom:

Noterar också att det är dags att försöka lära sig
ännu ett krångligt namn med norrländsk anknytning.
Organisationen Företagarnas sparkade vd, norrbottniskan Anna-Stina Nordmark Nilsson, ersätts av
Elisabeth Thand Ringqvist med rötter i Jämtland.
Återstår att se om tre namn fungerar bättre än fyra.

Afrikansk visdom

Sponsrad lunch

ST om framtiden

10 år senare

Reklam i fokus

Svårt hitta folk

Film som lyfter

Betongälskare

Sidan 5

Sidan 18

Sidan 11

Sidan 20

Sidan 12-13

Sidan 27
Sidan 30

På omslaget: Ann-kristin
Högberg, Högbergs Svets
& Plåtslageri, Sundsvall
foto: per helander

Redaktion &
prooduktion

Sidan 14-16

Olof Axelsson
Chefredaktör
olof@naringsliv.to
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Vi flyger dig på 50 minuter till Stockholm City!
Vi släpper av dig på Sthlm City/Bromma. 3-4 minuter efter landning är du ute vid buss
och taxistationen och har 9 kilometer till Sergels Torg. Vi har svårt att se att
Stockholmsresandet kan bli effektivare?

in
STOCKHOLM 50 m
När tiden är viktig.
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Konjunkturläget
i Mellannorrland

Ska bli lönsammast

Den senaste statistiken
finns på www.naringsliv.to

Norrlandspojkarna bildar ett nytt fastighetsbolag, NP3, och öppnar
dörren för stora institutionella ägare. Det nya bolaget satsar på Norrland
ÖPPE
?
T
JOBB
och siktar på att bli Sveriges mest lönsamma fastighetsbolag.

D

Konkurser

+23%

Avser perioden:

Januari-februari 2011
Västernorrland: 19 st, -27 %
Jämtland: 19 st, +280 %

JOBB

?

ÖPPE

T

Nya företag

+66%

Avser perioden:

Januari-februari 2011
Västernorrland: 283 st, + 53 %
Jämtland: 217 st, + 85 %
JOBB

Nya bilar

Avser perioden:

Januari-februari 2011
Västernorrland: 1 021 st, + 49 %
Jämtland: 376 st, + 14 %

JOBB

?

Arbetslöshet
Västernorrland

ÖPPE

Hur heta är
fastigheter i
Norrland?

– Norrland är
intressant med
starka exportindustrier inom
exempelvis
gruvnäring
och skog.
Avkastningen
på fastigheter
Fastighetsbolaget NP3 har tre tunga näringslivsgenerellt är
profiler i styrelsen. Rickard Backlund, fd koncernchef
också betydAberdeen Property, Lasse Bäckvall, huvudägare
Norrlandspojkarna, samt Anders Nilsson,
ligt högre än i
fd koncernchef Know IT.
södra Sverige.
Dessutom är fastighetspriserna Vad är skillnaden mellan
lägre så vi tror att NP3 blir
Norrlandspojkarna och NP3?
ett bra placeringsalternativ för – Norlandspojkarna är ett utinstitutioner och personer som vecklingsbolag där vi utvecklar
tror på Norrland och vill ha
och bygger om fastigheter.
en hög direktavkastning, säger NP3 är ett förvaltningsbolag
Andreas Nelvig, som i dagsläsom ska äga och förvalta
get även är vd för Norrlandsredan ”färdiga” fastigheter.
pojkarna.
thomas ekenberg

T

Ett enskilt uppdrag från ett företag
Lysande Utsikter i Sundsvall, som
i Västerås, värt nära en halv miljon
arbetar med utveckling och utbildning,
kronor, har också trillat in i år.
har skrivit ramavtal med Stockholms
Lysande Utsikter har tre fast
stad och Försäkringskassan. Det
anställda och 14 fristående konsulter,
sistnämnda avtalet bedöms vara värt
och anställer just nu som en följd av
minst 6 miljoner kronor.
framgångarna minst tre nya personer.
– Vi ska hjälpa till med uppdrag
För att klara stora uppdrag ingår
inom ledarskap, projektledning och
Joakim Lönn
ÖPPE
Tkommunikation. Det betyder väldigt
Lysande Utsikter tillsammans med
två andra konsultföretag i det gemensamt ägda
mycket för företaget och vår möjlighet att
fortsätta växa, säger Joakim Lönn som är en av bolaget Rezon.
delägarna.
ANDERS LÖVGREN

(10,5%)

Färre går arbetslösa

Jämtland

(9,0%)

Siffran avser februari 2011
(inom parentes samma period 2010)
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gjordes den första
affären genom förvärv
av fem fastigheter från Norrlandspojkarna.
Affären genomfördes delvis i
utbyte mot aktier i NP3, vilket
gör Norrlandspojkarna till den
största ägaren i dagsläget.
– Tanken är att på tre år
växa från dagens 250 mkr i
fastighetsvärde till 4 000 mkr
via nya institutionella delägare,
säger vd Andreas Nelvig.
Och intresse finns. Hittills
har NP3 vänt sig till en liten
exklusiv skara på sex till åtta
bolag och institutioner.
– Vi har fått många positiva
signaler och sitter just nu i ett
antal förhandlingar både när
det gäller köp av fastigheter
och med intressenter som
vill gå in som delägare, säger
Andreas Nelvig.

Stororder ger nya jobb

+38%

9,4%
8,4%

?

en 31 december 2010

Arbetslösheten minskar i Mellan-

norrland.
– Nystartsjobben har fått en ordentlig skjuts uppåt, säger Marie-Louise
Ek på Arbetsförmedlingen i Västernorrland.

Även långtidsarbetslösheten minskar.
– Antalet som varit arbetslösa en
längre tid är 20 procent färre än för
ett år sedan, säger Johan Tegnhed på
Arbetsförmedlingen i Jämtland.

Släng
pärmarna
efter sju år
Sedan årsskiftet behöver räkenskapsmateriel

Gänget från Sundsvall lyssnar till hur
man hanterar konflikter i Kenya.
– Det skapar en djupare insikt
när sitter på en stråmatta under
kokospalmer, säger Johanna Sellin.

Afrikansk konflikthantering
Sundsvallsföretaget Projekt & Strategigruppen har köpt

in ett nytt ledarutvecklingskoncept. I februari testade man
det i en annorlunda miljö.
– Konceptet är framtaget av en konsult som äger ett
hotell på ön Lamu i Kenya, så därför åkte vi dit, säger
Johanna Sellin, en av de sju deltagarna.
En föreläsning med kenyanen Jouma om konfliktlösning
i den by han kommer ifrån blev en oförglömlig upplevelse.

– Till skillnad från i Sverige så involverar man
alla som är berörda, både direkt och indirekt. På
ett stormöte får alla ge sin syn på saken, och man
försöker lösa konflikten utifrån de förslag och
synpunkter som kommer fram. Lyckas man inte
så kallas byns ålderman för att fatta det slutgiltiga
beslutet, säger Johanna Sellin.

bara arkiveras i sju
år mot tidigare tio år.
Räkenskapsåret 2011
ska därmed sparas till
och med 31 december 2018. Förändringen
gäller även bakåt i tiden.
Det betyder att den som
har kalenderår som räkenskapsår nu får kasta
boköring för räkenskapsåret 2003 eller
tidigare. I vissa fall kan
det ändå vara värt att
hålla fast vid pärmarna
i tio år, exempelvis om
man lämnat tio års
garantitid.

olof axelsson

Småföretagare tror på större vinster
Mer än hälften av landets småfö-

retagare tror att avkastningen ökar
2011. Det visar en undersökning
som organisationen Företagarförbundet genomfört bland 1 500
småföretagare. Tre av tio företag

uppges ha varit lönsamma redan
från starten och lika många var
lönsamma efter tre år.
– Det här visar att ingen vet vem
som är morgondagens vinnare. Det
är därför viktigt att se småföre-

tagarna, deras villkor och lyssna
på deras önskemål, säger Camilla
Littorin, förbundssekreterare på
Företagarförbundet.

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Vill du bli hemtjänstutförare i Härnösand?
I slutet av 2011 kommer Härnösands kommun att införa kundval inom hemtjänst enligt Lagen om
valfrihetssystem - LOV. Vi kommer medverka den 5-6 maj under Näringslivsveckan i Härnösand
för att ge information om kundvalet.
Den 6 maj kl. 13:00 ger vi information om:
- vad är kundval inom hemtjänst enligt LOV
- förutsättningar och krav för att bli godkänd utförare av hemtjänst

Härnösands Teater
- 6 maj -

Läs mer på Härnösands kommuns hemsida www.harnosand.se

www.harnosand.se
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”Jag var
att

Learning by doing. - Jag fick
komma in i företaget och själv
bestämma när jag behövde stöd.
Det var en förutsättning för att
jag skulle klara uppdraget, säger
Ann-Kristin Högberg som tog över
familjeföretaget.
6

i rätt ålder för
testa något nytt”
Hennes morfar och morbror hade plåtslageri. Hennes
föräldrar likaså. Ändå var det ingen självklarhet för AnnKristin Högberg att ge sig in i branschen.
– Jag tänkte att jag provar väl så får vi se. Och nu har det
gått tio år, konstaterar hon.

I

verkstadslokalerna på Lasarettsvägen i Sundsvall står två
män i blåställ och svetsar i den
ena änden av den betongkala lokalen. I den andra bockas det plåt och
tillverkas ventilationskanaler. Mitt
emellan – i ett liten inbyggd länga
med träfasad – huserar vd AnnKristin Högberg. Kontoret är litet,
men två skrivbord, en bokhylla,
en dator med en bordsskrivare och
telefon får i alla fall plats.
Högbergs Svets & Plåtslageri
är familjeföretaget som drivs av
Ann-Kristin Högberg sedan år
2000. Svetsning, tillverkning av
ventilationskanaler och plåtarbeten
är företagets specialiteter. Bland
kunderna finns fastighetsägare, ventilationsföretag och byggfirmor.
– Det här är ett verkligt hantverk,
det är mycket specialtillverkning
och små serier som vi gör, och vi
har väldigt duktig personal som är
självgående och hittar lösningar,
säger hon.

Bland konkurrenterna finns

både enmansföretagare och stora
byggjättar.
– En av våra styrkor är att vi har
ett bredare register än de riktigt
små firmorna. Samtidigt har vi kunnande, snabbhet och flexibilitet som
de stora drakarna kanske saknar.
Företaget tar också på sig en del
legojobb i mindre serier.
– Vi har bland annat gjort låsanordningar till godsvagnar.

Ann-Kristin Högberg berättar nöjt
att hon anställt två medarbetare
i 20-årsåldern och har därför en
bra spridning åldersmässigt. Men
könsmässigt är det fortfarande en
mansdominerad bransch.
– Så vitt jag vet finns ingen kvinnlig plåtslagare i den här regionen.
Det finns några söderut, men det är
svårt att få in tjejer i branschen.
Varför det?

– Vet inte, det är klart att det krävs
en viss fysik för att orka med jobbet, men detsamma gäller ju inom
vården där många kvinnor har
tunga jobb. Här måste branschen
själv ta på sig ett stort ansvar för att
skapa en bättre könsfördelning.
Ann-Kristin Högberg är dock
trött på pratet om att det skulle
vara synd om tjejerna i byggbranschen.
– Jag tycker inte att det finns
någon macho-attityd, utan gör du
ett bra jobb så blir du accepterad,
oavsett om du är kvinna eller man.
Även om hennes föräldrar drev
företaget så var det ingen självklarhet att Ann-Kristin Högberg
skulle ta över. Hon satsade på en
helt egen karriär, läste ekonomi
och till produktionsingenjör inom
maskinteknik och jobbade med
transportfrågor på posten. Men
när föräldrarna ville trappa ner på
grund av sjukdom såddes ändå ett
frö hos henne.
Fortsättning på nästa sida
7

Christer Åslund är
åldermannen på företaget
och jobbar bland annat
med tillverkning av
ventilationskanaler.

Fortsättning från föregående sida
– I samma veva var det en stor
omorganisation på posten och jag
trivdes inte så bra. Och om jag inte
hade tagit över firman hade den förmodligen avvecklats och det kändes
lite trist.
Att hon inte hade erfarenhet av
att driva företag eller av plåtslageri
hindrade henne inte.
– Nej, jag tänkte att jag kan prova
så får vi se. Jag var väl i rätt ålder,
snart 40 år, för att våga testa något
nytt. En förutsättning för att jag
skulle lyckas med mitt uppdrag, var
att jag själv ville bestämma när jag
ville få stöd i olika frågor.
I början hade hon stöd av för-

äldrarna och av en arbetsledare i
verkstan.
– Jag fick komma in i företaget
utifrån min önskan att ”learning
by doing”. Det var viktigt för mig
att skapa mig en egen grund utifrån
hur jag ville jobba med företaget.
Min kompetens från utbildningar
och arbetslivserfarenhet har varit
en förutsättning för att lyckas driva
företaget.
Hennes huvuduppgift är ekonomin.
– Det här är en bransch med
traditionellt låg lönsamhet. Byggplåt
värderas inte särskilt högt. Man
har varit dålig på att ta betalt för
sitt jobb. Jag ägnar mycket tid åt
8

””99 procent är företagskunder. Under perioder
av lågkonjunktur har dock vi satsat lite mer
marknadsföring mot privatpersoner med tak,
stegar, hängrännor, takkupor med mera.”
Ann-Kristin Högberg

Fakta:
Ann-Kristin
Högberg
Ålder: 50 år
Familj: Sambo
Gör: Vd för familjeföretaget Högbergs Svets
& Plåtslageri, som hon
äger tillsammans med
sin mor.
Bor: Torp i Stordalen,
Bergeforsen
Fritid: Har egna hästar.
Kör motorcykel.
Gillar: Köra banracing
med mc
Ogillar: Oärliga människor

offerter och upphandlingar och att
försöka ta rätt betalt.
Det händer även att hon är ute
i verkstan och klipper eller bockar
plåt.
– Om det är akut så kan jag
hoppa in även om det inte sker så
ofta. Jag har inte tummen mitt i
handen, även om jag inte klarar de
tyngsta jobben på grund av att jag
har reumatism.
Högbergs är en firma med anor.
Det startades av Ann-Kristins
föräldrar 1983 och företaget
köpte i slutet av 80-talet anrika
Englunds Plåt, som då firade 99
år som företag. Och något år efter
Ann-Kristin klivit in som vd och
ägare förvärvades hennes morfars
och morbrors företag Gabrielssons
Bleck & Plåtslageri. Då flyttade
företaget också från Lv 5-området
in i Gabrielssons lokaler i Haga där
Högbergs fortfarande håller till.
– Det kändes lite som om cirkeln
blev sluten då vi tog över Gabrielssons. Här har vi bra och ändamålsenliga verkstadslokaler där mycket
av vårt jobb görs. Jag är försiktigt
med investeringar men vi satsar

cirka 100 000 per år i snitt på ny
utrustning. Vi försöker att underhålla de maskiner vi har snarare än
att köpa nytt.
Högbergs har en fast bas på sju
anställda. Men under vintersäsongen utökas personalskaran med
ytterligare 25 personer. Orsaken
stavas snöskottning.
– En vinter som vi haft i år gör
att vi får väldigt mycket extra
arbete under en begränsad period.
En hektisk vinter med snöskottning är faktiskt en grundförutsättning för att verksamheten ska gå
runt. Annars är vintern lågsäsong
där det kan vara problem att ha tillräckligt med jobb för all personal.
– De senaste årens dåliga vintrar
har varit jobbiga för oss.
Ändå har Ann-Kristin hittills valt
att inte permittera.
– Nej, dels handlar det om personalvård och dels känns det viktigt
att ha en fast bas - annars kanske
man sitter med skägget i brevlådan
utan kompetent personal när jobben börjar trilla in på vårkanten.
Byggmarknaden i Sundsvalls-

KRAFTEN FINNS I SOLLEFTEÅ

Företagsfrukost
Högbergs Svets &
Plåtslageri har anor
från 1800-talet och
dagens vd AnnKristine Högberg
är den tredje
generationen som
driver företag i
branschen.

Hur lyfter vi företagsklimatet?
Under våren bjuder Sollefteå kommun tillsammans med Företagarna in till samtal mellan tjänstemän, politiker och företagare, i
syfte att förbättra dialogen mellan kommun och näringsliv.

Fredag 15 april
Kl 08.00-10.00 * Hullsta Gård, Sollefteå
Malin Sjölander, Svenskt Näringsliv, med representanter för Handelskammaren och Företagarna, medverkar.

Sista anmälningsdag måndag 11/4

Anmäl via www.solleftea.se/naringslivarbete
För mer information kontakta Helena Eriksson
0620-68 28 01, helena.eriksson@solleftea.se

www.solleftea.se
Hannu Raninen
vid svetsen.

regionen är trög, menar hon.
– Tyvärr händer det inte mycket
när det gäller nyproduktion. Som
tur är för oss har vi ganska mycket
jobb med underhåll av exempelvis
ventilationstillverkning.
Den privata marknaden är ytterst
marginell.
– 99 procent är företagskunder.
Under perioder av lågkonjunktur
har dock vi satsat lite mer marknadsföring mot privatpersoner med
tak, stegar, hängrännor, takkupor
med mera.
Ann-Kristin Högbergs syn på
framtiden är ljus och hennes råd till
unga i dag är att satsa på en framtid
som hantverkare.
– Såväl svetsare som byggplåtslagare kommer att bli bristyrken.
I många fastigheter är underhållet
eftersatt så det kommer att bli
mycket jobb, konstaterar hon.
Däremot är hon inte speciellt
intresserad av att växa.
– Jag tycker att företaget har en
lagom storlek i dag. Blir vi större
blir det också mer svårhanterligt.

Fakta:
Högbergs Svets
& Plåtslageri
Antal anställda: 7
Inriktning: Byggnadsplåtslageri, rostfritt,
svetsning, ventilationstillverkning, legoarbeten
Exempel på plåtjobb:
Falsat plåttak på Max
hamburgerrestaurang i
Birsta. Falsat plåtak på
utbyggnaden av Grand
Hotel i Sundsvall. 2 000
kvadratmeter nytt tak på
bostadsrättsföreningen
Tallmon i Skönsmon.
Byggnadssmide vid
utbyggnaden av Korstaverket.

text: thomas ekenberg
foto: per helander
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Positiv utveckling sprider sig

”
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Det händer väldigt mycket positivt i Kramfors. Våra
egna försäljningssiffror pekar rakt upp, men även samhällsservicen i övrigt går starkt framåt. Detta har folk i
grannkommunerna upptäckt, många av dem är glädjande nog våra kunder.”
Fredrik Sundström
Sundström Bil AB

” Det har varit för lite
nytänkande i branschen”
ST-koncernen möter en allt tuffare konkurrens med ny tryckpress och flytt av
både ST och Dagbladet till nya lokaler. Men intäkterna från nya kanaler dröjer.
– Det räcker inte att föra över papperstidningens innehåll till webben. Vi har inte
riktigt tagit tillvara möjligheterna, säger vd Örjan Folkesson.
Mediehuset ST är en gigant på

den regionala mediemarknaden.
Omsättningen är en kvarts miljard
kronor. Varje dag har ST 160 000
kontakter med läsare och lyssnare
via tidning, webb, mobil och radio.
– Vi har aldrig varit så starka
som nu, mätt i antalet kontakter,
säger vd Örjan Folkesson som
hellre fokuserar på antalet läsare
än en stadigt fallande upplaga för
papperstidningen (-1 200 exemplar
det senaste året).
Gratistidningen Sundsvalls Nyheter är en allt starkare konkurrent.
På andra håll har lokaltidningar
mött uppstickare genom att ge ut
egna gratistidningar. Men det är
inte aktuellt i Sundsvall.
– Nej, vi har bedömt att det inte
tillför något till vår affärsidé, säger
Örjan Folkesson.
Däremot är han öppen för nya
satsningar på bilagor och pekar på
framgångarna med bilagorna om bilar och bostäder, där lokalt innehåll
kombineras med branschannonser.
Fortfarande kommer 85 procent
av intäkterna från papperstidningen
och ST har haft svårt att hitta nya
intäktskällor på nätet.
– Det räcker inte att föra över
papperstidningens innehåll till web-

ben. Det har varit för lite nytänkande i branschen och vi har inte
riktigt tagit tillvara de möjligheter
som de nya kanalerna ger. Här
gäller det att lära av andra och samordna utvecklingsresurserna inom
Mittmedia-koncernen.
Hur ska ni tjäna pengar på nätet?

– Det finns ingen revolutionerande
lösning. Jag tror att vi måste vårda
de små intäkterna, använda webbens fördelar och jobba mer med
samarbetspartners, bloggar och
olika undersajter och ta betalt för
visst unikt material, säger Örjan
Folkesson och tar Aftonbladet, där
han jobbade under åtta år, som ett
exempel på medieföretag som tjänar
pengar på webben.

Efterfrågan på lokala
nyheter är stor och vi
ska vara nyhetsledande.
Ett bra exempel är
vår rapportering i
sjukhusfrågan som drivit
trafik till vår sajt, säger
ST:s vd Örjan Folkseson.

Hur klarade ni lågkonjunkturen?

– Det var först under andra halvan
av 2010 som marknaden vände
uppåt igen efter finanskrisen. Jag
är inte nöjd med de senaste årens
vinstnivåer, men nu går det åt rätt
håll, och vi kommer att nå långsiktigt uthålliga vinstnivåer på 10-12
procent även om kanske inte blir
i år.
Omfattande koncernsamordningar har sänkt kostnaderna. IT,

ekonomi, kundtjänst, annonsproduktion hanteras nu gemensamt
inom Mittmedia-koncernen, vilket
bland annat inneburit att ett 20-tal
grafiker sagts upp från ST under
våren.
Samtidigt har också en offensiv
investering på 170 mkr gjorts i en
ny tryckpress i Birsta. De första
tidningarna med bättre tryckkvalitet, färg på alla sidor och en ny
design började rulla ut från den nya
pressen i början av april.
– Den är i första hand till för att
trycka ST och Dagbladet, men vi
ser också möjligheter att hitta nya
kunder.
I juni flyttar ST från lokalerna på
Trädgårdsgatan till Bolagsverkets
gamla lokaler vid Idrottsparken. Dit
flyttar också helägda lokalkollegan
Dagbladet.
Blir det ett redaktionellt
samarbete?

Fakta: I ST-koncernen
ingår Sundsvalls Tidning
och Dagbladet, tre radiokanaler och ett antal varumärken. ST-koncernen
ingår i sin tur i Mittmediakoncernen med totalt 18
dagstidningar.

– En viss samordning av verksamheterna kommer att ske. Bland
annat får tidningarna en gemensam
kundtjänst och reception. Även
säljavdelningarna slås ihop. Men
inga nya redaktionella samarbeten
planeras.
Thomas Ekenberg

Näringsliv trycker
på det regionala
Affärsmagasinet i Västernorrland trycks i Sundsvall på papper från Ortviken
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Kraftigt upp för Ö-viksbyrå
– tuff kamp i Sundsvall

Trots en kraftig ökning av omsätt-

ningen ligger dock de båda byråernas byråintäkt, alltså den del av
försäljningen som inte slussas vidare
till tryckerier och andra underleverantörer, i princip stilla.
Det ska emellertid jämföras
med Sundsvalls näst största byrå,
nätverket Plan 2, som minskade sin
byråintäkt med 26 procent.
Annat är det för Byrå09 i Örnsköldsvik. Omsättningen ökade med
12

Daniel Meidal,
Originaldesign
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””Tanken är att
vi ska jobba
med arbetsgrupper från
olika byråer.
Nackdelen
är om vi
exempelvis
jobbar med
varsitt
bilmärke,
då är det
självklart
att jobba
bakom
stängda
dörrar,”

Byråintäkt
2010 (Mkr)

växte med 9 procent i fjol,
jämfört med 2009. För 2011
spås en tillväxt på ytterligare 6 procent, enligt Institutet för reklam och
mediestatistik.
Har detta slagit igenom på Västernorrlands reklambyråer? Vår årliga
kartläggning visar att svaret är både
ja och nej.
Högberggruppen och Fryklunds
– som varit med i vår jämförelse
tidigare – har valt att inte medverka,
vilket gör historiska jämförelser
vanskliga.
Men om vi tittar på de åtta byråer
som varit med i vår kartläggning
under flera år kan vi konstatera att
den sammanlagda omsättningen
ökade med 7 procent mellan 2009
och 2010.
– Vi hade fler kunder 2010 än
2009, är vd Håkan Björnströms
enkla förklaring till att Frosting i
Sundsvall ökat sin omsättning med
18 procent
Håkan Persson, vd på P & P i
Sundsvall som ökade försäljningen
med 17 procent, hänvisar också till
nya kunder.
– Vi har bland annat haft en
mycket bra utveckling av kommunikationsstrategi och design för webb,
säger han.

Förändring
från 2009 (%)

R

eklammarknaden i Sverige

Omsättning
2010 (Mkr)

2010 blev ett blandat år för reklambyråerna i Västernorrland.
I Örnsköldsvik ökade Byrå09 sin byråintäkt med 30 procent. Flera
av konkurrenterna i Sundsvall ökade också sin omsättning, men
det mesta gick vidare till underleverantörer.
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* Reklambyråer som omsätter minst 2 mkr och som valt att delta i undersökningen.

30 procent mellan 2009 och 2010,
och de mesta av pengarna stannade i företaget. Byråintäkten växte
nämligen med 25 procent.
– Den omorganisation vi genomförde 2009 har satt sig. När
konjunkturen vände var vi bra
rustade att möta efterfrågan, säger
vd Anneli Öberg.
Antalet helårstjänster hos de åtta

jämförbara byråerna har minskat
kraftigt mellan 2009 och 2010, från
48 till 40 personer. Frosting, Plan 2
och Sweet Williams i Sundsvall har
alla dragit ner. I Frostings fall har
delägaren Göran Ljungblom lämnat
byrån och startat eget.
Delägarna i ADC i Sollefteå har
numera egna bolag och fakturerar
ADC i stället för att vara anställda.
Två nya byråer finns med i årets
kartläggning. Duplicera i Sundsvall
är en avknoppning från Sångberg &
Co. Bolaget inriktar sig bland annat

på film (läs mer om uppdraget för
Servanet på sidan 14). Intressera
Kommunikation i Örnsköldsvik ägs
av Malin Wiklund, som utsågs till
Årets Nyföretagare 2010. En av de
största kunderna är Ö-vikshem (se
exempel på kampanj på nästa sida).
I Sundsvall har P & P och Originaldesign som sitter i gemensamma
lokaler under namnet McGarrett
Advertising fått sällskap av tidigare
Härnösandsbyrån Fryklunds.
– Vi har inte gift oss på något
sätt men har gemensamma kunder.
Det är en styrka sitta i stora fina
lokaler och man får ett ovärderligt
bollplank. Tanken är att vi ska
jobba med arbetsgrupper från olika
byråer. Nackdelen är om vi exempelvis jobbar med varsitt bilmärke,
då är det självklart att jobba bakom
stängda dörrar, säger Daniel Meidal
på Originaldesign (som valt att inte
vara med i kartläggningen).
Olof Axelsson

2010 års bästa
reklamkampanjer
A

B

trygghet

|

engagemang

|

D

Med norrländska företag
till toppen sedan 1961

C

nytänkande

Vi öppnar dörren
Här ser du det nya Övikshem. Eller det rätta, kanske vi ska säga. Nu speglar
vår logotyp och profil bättre det som är våra kännetecken.
Dessa kännetecken syns tydligt i kundundersökningar, analyser och
enkäter bland medarbetare och leverantörer. Vi har sammanfattat dem i
orden trygghet, engagemang och nytänkande.

Med trygghet menar vi vår strävan efter trygga bostadsområden. Detta omfattar även vårt stora utbud, vår flexibla
boendeform, de tjänster vi levererar och allas lika värde.
Ordet engagemang syftar främst på våra medarbetare,
som sätter positivt bemötande och öppen dialog främst
av allt. Vi ger helt enkelt mer än det förväntade.

Välkommen till oss!
Med nytänkande menar vi vår strävar efter att alltid göra
saker på ett bättre och smartare sätt, med nya idéer inom
exempelvis produktion, miljö och IT.

www.norrlandsfonden.se
För mer info och bostadsförslag, vänligen kontakta oss.
Tfn 0660-29 93 50 • uthyrning@ovikshem.se • www.ovikshem.se

E

Vi bad länets största reklambyråer lyfta
fram en egen kampanj från i fjol de
är särskilt stolta över, samt tipsa om
något extra bra som konkurrenterna
gjort. Kampanjerna listas utan inbördes
rangordning.
A. Varumärkesbyggande för
Northcar, Originaldesign
B. Ny profil för Ö-vikshem,

D. Nytt långsiktigt koncept för

F. Annonskampanj för

Norrlandsfonden,

Norra Kajen, Plan 2

Sweet Williams

G. Berners kampanj med
Charlotte Kalla, P & P

E. Kampanj, kundtidning och

Intressera

C. Företagardagen
i Örnsköldsvik, Byrå O9

arenaevent för Norrvidden,

H.Konsertfest på Norrporten
Arena med Roxette, Frosting

Duplicera

H
NORRPORTEN ARENA PRESENTERAR

G

KONSERTFEST

F
TILL DIG SOM VILL BO MED

Havsutsikt. Solglitter.
Terrass. Vågskvalp.
Egen båtplats. Innergård.
Atmosfär. Framtidstro.
Knallgrönt samvete.

NORRPORTEN ARENA SUNDSVALL 6 – 7 AUGUSTI
FREDAG 6 AUGUSTI
Restaurangtälten öppnar kl 11

Restaurangtälten öppnar kl 11

EUROPAPREMIÄR

frosting.se

LÖRDAG 7 AUGUSTI

LÖRDAG

FREDAG
Biljetter: Fredag från 275 kr. Lördag från 495 kr. 2-dagars 595 kr + ev. serviceavgift. Du som köpt biljett till lördag den 7 augusti uppgraderar till 2-dagarsbiljett via biljettombuden nedan och betalar då endast 100 kr + ev. serviceavgift.
Konserten med Ulf Lundell ingår i biljettpriset för dig som redan köpt biljett till fredag den 6 augusti. Biljettombud: Ticnet 077-170 70 70, ticnet.se och Entré Sundsvall 060-15 54 00, entresundsvall.nu samt Ticnet- och ATG-ombud.
Nu finns ett utökat antal sittplatser tillgängliga för bokning. VIP-biljetter: Jonathan Batchelor, tfn 070-211 13 80, mail jonathan@tjacka.se. Läs mer på norrportenarena.se.
Arrangemang: Tjacka AB i samarbete med Fastighetsaktiebolaget Norrporten, Sundsvalls Kommun och Live Nation.

Sponsorer:

Viljan att bli bäst.
Blicken säger vad det innerst inne handlar om.
Att kämpa och ge allt. Att tänka bort smärtan
och utmana alla – men allra mest sig själv.
En av de saker som Charlotte Kalla och vi
på Berners har gemensamt är viljan att göra
skillnad. Därför är vi otroligt stolta över att få
vara en del av hennes stöttande team.

www.berners.se

För precis som Charlotte redan har bevisat går
det att besegra vilket berg som helst om viljan
att bli bäst finns där. Det inspireras vi av.
Vi ska göra allt för att du också ska känna
det när vi är teamet bakom dig och din bil.
Både före, under och efter de kommande
tävlingarna. Lycka till Charlotte!

Kan du tänka dig att bo i Sundsvalls nya stadsdel? På Norra Kajen bygger vi hyresrätter,
bostadsrätter och lägenheter med äganderätt endast tre minuters promenad från centrum.
Just nu tar vi emot intresseanmälningar. Alla på listan får förhandsinformation om projektets
utveckling och förtur till lägenheterna. Missa inte möjligheten.

Anmäl dig på www.norrakajen.se redan nu.

Härnösand 0611-55 20 40 Sundsvall 060-64 64 00 Östersund 063-57 47 00
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Kommunal filmsatsning
för en kvarts miljon
Bredbandsföretaget Servanet i Sundsvall har satsat 250 000 kronor på en
informationsfilm med Hollywood-känsla.
– Det är ett häftigt sätt att presentera en tråkig bransch, säger Jimmy Persson, affärschef.

S

ervanet, som ägs av Sunds-

valls kommun, bygger och
driftar bredbandsnät i Sundvall, Timrå, Ånge och Härnösand.
För att få fler kunder att ansluta
sig har bolaget tagit ett annorlunda
grepp. Den 1 mars var det premiär
på en åtta minuter lång action-inspirerad informationsfilm. Handlingen
kretsar kring ett amerikanskt vetenskapsteam som åker till Västernorrland. Den korthuggna dialogen är på
engelska med svensk textning, och
filmen bärs fram av suggestiv musik.
– Våra tjänster vävs in i en spännande handling med glimten i ögat,
menar Jimmy Persson, affärschef på
Servanet.

Hur ska filmen användas?

– Den visas när vi har möten med
14

Jimmy Persson är
affärschef på Servanet.
– Hela idén med film
stämmer bra med de
tjänster vi möjliggör i vårt
bredband, säger han.

”Att utforska sanningen”
finns på youtube.com.
Den 29 mars hade
den haft drygt 1 500
unika tittare. Filmen är
en samproduktion mellan
Duplicera, Boxroom,
Sweet Williams och
Sladge Production.

vanlig marknadsföring för de
potentiella kunder. I år handlar
pengarna. Nu har vi också ett bra
det om 22 nya bostadsområden
koncept att utgå ifrån. Vi kommer
som ska anslutas. Storytelling är
till exempel att låta karaktärerna
ett effektivt sätt att få folk att lyfta
i filmen synas i
på ryggen och
””Man får inte speciellt instruktionsfilmer.
lyssna mer
uppmärksamt
mycket vanlig markpå vad vi har
Hur fick ni den
nadsföring för de
att säga.
här idén?
Reklamspot– Vi har fått EUpengarna. Nu har vi
ar i radio, och
också ett bra koncept stöd för att bygga
senare i vår
upp bredband
att utgå ifrån.”
även trailers på
i glesbygden.
Jimmy Persson, affärschef på Servanet I upplägget
arena-skärmar
och biografer,
ingår att en del
ska locka folk att se filmen på
av pengarna läggs på information.
Internet.
Jag tänkte först att vi skulle göra en
Filmen har kostat drygt 250 000
traditionell informationsfilm. Men
kronor. Väl investerade pengar,
när jag träffade produktionsbolaget
enligt Jimmy Persson.
sa jag lite skämtsamt: varför inte
– Man får inte speciellt mycket
göra en actionfilm med Robinson-

”Musiken är oerhört viktig”
Hansi Fellbrink på reklambyrån Duplicera
har varit projektledare för filmen.
Hur har ni jobbat?

– Allt är lokalproducerat och det
är jätteroligt att visa att vi kan
göra en sådan här avancerad
produktion här. För att det ska
bli bra måste alla delar hålla
hög kvalitet, annars kan det
bli förlöjligande för företaget.
Castingen av skådespelarna var
en utmaning men jag lyckades
hitta två killar som har engelska
som modersmål som fungerade
jättebra.
Hur viktigt är det med
filmmusik?

I stället för en vanlig informationsfilm
valde kommunala Servanet att göra en
action-inspirerad rulle. Foto: Duplicera

– Musiken är oerhört viktig i den
här typen av produktioner. Både
jag och flera andra som jobbat
med filmen är gamla musiker och

vi har lagt ned mycket kraft på
att få till den. Vi gjorde även en
ljudlogotype som vi spelade upp
för Servanet. De tyckte den var
så bra att de nu kör reklamspotar
i radion med musiken.
Vilken är drömfilmen?

– Vi har gjort massor av vanliga
reklamfilmer så därför är det
extra roligt att få göra en längre
informationsfilm. De passar lite
större kunder som vill visa upp
något nytt under en längre tid.
Det vore jätteroligt att spela in
en film på någon ny plats. Varför
inte i Alperna eller vid en fjord i
Norge?

”Det är alltid risk för parodi”
Mattias Gustafsson är art director på reklambyrån
Sweet Williams och har varit med och skrivit manus.
Varför film?

– Servanet är en modig kund som
vågade testa något nytt som passar väl in med deras tjänster. Exempelvis ett industriellt företag
hade aldrig kunna marknadsföra
sina maskiner med en sådan här
film, det skulle inte kännas seriöst. Vi hämtade mycket inspiration från amerikanska filmer och
tv-serier. Det har varit jättekul,
men nu är den här idén förbrukad, vi skulle aldrig göra samma
sak för en annan kund.
Vad är skillnaden mot en
reklamfilm?
Bild från inspelningen som bland annat gjordes i ett villaområde
på Alnö i drygt 20 minusgrader. Foto: Duplicera

tema? Och sedan rullade det på.
Vi gjorde en lista med ett antal
punkter som vi ville ha med i filmen, och reklambyrån tog fram
ett manus.

våra ägare. Filmen ska för övrigt
visas för kommunfullmäktige
i Sundsvall, Timrå, Ånge och
Härnösand under våren.
Blir det någon del två?

Vad säger kommunpolitikerna
om filmen?

– Det är lite modigt att göra en
sådan här satsning, men vi har
inte stött på något motstånd från

– Det vore roligt att göra en film
2012. Men då blir det något
nytt. Uppföljaren är ju aldrig
lika bra …
Olof Axelsson

– Det fanns en lista på saker som
måste finnas med filmen, vilket
ställer särskilda krav på manus
och genomförande. Det gäller
också att hålla upp nivån på

informationen hela tiden, det får
inte dippa och bli töntigt. I en
reklamfilm kan du nästan göra
vad som helst bara du kommer
fram till en bra avslutning.
Vilken var den största
utmaningen?

– En sådan här satsning kan fallera på många punkter: manus,
idé, skådisar. Det räcker att en
del stupar så blir det parodi
av alltihop. Sedan var det lite
trixigt att kombinera ihop vissa
manusbitar, att få ihop det rent
tekniskt. Hur skulle vi till exempel göra med genomskärningar
av hus och 3D-effekter? Men det
kanske tuffaste var nog att filmen
spelades in när det var 30 grader
kallt ute.

Byrå anställer filmare
Även Sundsvallsbyrån Originaldesign satsar på film. I mars hade

deras reklamfilm för länsstyrelseprojektet ”Bästa Resan” biopremiär.
– Det är vår första film och vi gjorde den i samarbete med Jerker
Häggström på företaget Kapoff. Det gick så bra att vi bestämde oss för
att anställa honom, säger Daniel Meidal som driver Originaldesign.
15

J

onne Eckenberger har lång

erfarenhet av rörliga bilder,
bland annat som nyhetsfotograf på TV4. I dag är han delägare i Slice Mediaproduktion i
Sundsvall. Företaget producerar
reklamfilmer för TV men har
mer och mer riktat in sig på
informationsfilm för webben.
– Film når fram till hjärtat på
ett annat sätt än tryckt information. Folk är också väldigt
klickbenägna. Det är lättare att
trycka på en knapp än att läsa
en text, säger han.
Trots det är det få företag i
länet som använder film.
– Många är intresserade, men
det tar tid att komma till skott.
Det är lite som när företag
skaffade sin första hemsida. De
förstod inte riktigt värdet och
såg det som ett jättestort steg.

Jonne Eckenberger vill
slå ett slag för rörlig bild
på webben. Foto: Slice
Mediaproduktion

Få vågar sig in
i filmens värld
Hemsidor och sociala medier har gjort det lätt att
sprida rörliga bilder. Men få företag i Västernorrland
har insett filmens möjligheter.

Hallå där...

Instruktionsfilmer av olika slag

kommer att bli vanligare, enligt
Slice Mediaproduktion. Både för
externt och internt bruk.
– Det finns mycket intern information som de anställda inte
klarar att ta till sig. Ledningen
kan välja ut vilka budskap som
är viktigast och göra korta filmer, säger Jonne Eckenberger.
För kort är vad som gäller:
– En tråkig person som pratar
i en kvart funkar bara inte. Det
måste vara tittarvänligt.
Dokumentation av konferenser är ett område där film kan nå
ut till många fler.
– Handen på hjärtat, hur
många läser en skriftlig konferensdokumentation? Film är ett
bra sätt att sammanfatta och
sätta in saker i ett sammanhang.
Varför inte ha en reporter och
sedan en expert som kommenterar? Lite som i idrottssändningar
på tv, säger Jonne Eckenberger.
Olof Axelsson

Se Jonne
Eckenberger
berätta hur du gör
bra webb-tv på
www.naringsliv.to

... Kenneth Landgren, som den 27 december
registrerade SNJ Förlag och Trafikaktiebolag.

Vem är du och vad har du för
bakgrund?

– Jag är 61 år. Född i Saltsjöbaden men varje sommar var jag
uppe i Ed, norr om Sollefteå.
Sedan 1975 bor jag här, nu i villa
med en av mina söner (de två
andra bor inne i Sollefteå). Vi är
sjätte respektive sjunde generationen på platsen. Efter skolan
började jag vid SJ som jag inte
släppt bortsett från ett halvår hos
Bilspedition. Hos SJ har jag gjort
det mesta, 1976 utbildade jag
mig till lokförare.
Varför startade du eget?

– 2009 startade jag enskild firma,
16

Företagspresentationer är ett
användningsområde. Men det
finns många andra.
– Varför inte en film med
chefen på intranätet varje fredag
i stället för att hon skickar ut
sitt vanliga veckobrev? Det är
garanterat fler som uppmärksammar det.
Ett filmat inslag kan ge en
större trovärdighet, menar Jonne
Eckenberger.
– Det är någon av kött och
blod ställer upp med sitt ansikte.
Men det gäller ju också att leva

upp till det man säger. Om det
blir fel riskerar man mer.

som nu alltså blivit AB. Då hade
jag skrivit böcker sedan 1981 som
ideellt arbete åt föreningar och
tänkte: Nu eller aldrig!

ger utbildning och rådgivning om
äldre järnvägsmaterial. Jag tar
också fram reklamartiklar inom
olika områden.

Vad erbjuder du för produkter
och tjänster?

Vilka är kunderna?

– Det är en mångfasetterad verksamhet. I första hand skriva och
ge ut böcker. Jag kommer även
att hjälpa andra författare att producera och ge ut sina verk. Sedan
har jag ett intresse att både skriva
om och bygga modelljärnvägar.
När det gäller järnvägar i full
skala tänker jag fortsätta att jobba
halvtid åt Green Cargo. Vidare är
jag järnvägshistorisk konsult och

– Föreningar, järnvägsföretag
och andra företag. När det gäller
modelljärnvägar är det i princip
enbart privatkunder.
Hur kommer företaget att
utvecklas?

– Jag ser framtiden an med tillförsikt. En bok blir klar i höst och då
går det att marknadsföra sig. Får
se om det blir några anställda.
Anders Hammarberg
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Välkommen in och titta närmare på
våra erbjudanden och provkör våra bilar!
NORRA VÄGEN 8, SUNDSVALL

060-16 75 00

MÅN-FRE 7-18 LÖR 11-15
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Behöver du
hjälp med...
Personaluthyrning och rekrytering

Tel: 070-751 66 92
www.staffup.se

Jodå, det finns faktiskt
gratisluncher! Lars-Åke
Eriksson från Kempes El
i Härnösand har tur och
får just en sådan när han
besöker Restaurang Kochs
med kamrater.

Yrkes & profilkläder

Tel: 060-600 71 20
www.yp.nu
Företagsutveckling

Försäkringsbolag fixar
lunchöverraskning

Utveckla ditt företag med oss

Varje dag blir en slumpvis utvald lunchgäst på Restaurang Kochs
i Härnösand bjuden på sin mat – av Länsförsäkringar.
– Det blir en kul överraskning när jag säger åt dem att stoppa
tillbaka plånboken, säger krögaren Nils Koch.

– Det kompletta
bemanningsföretaget.
Elisabeth Nylander, Områdeschef företag: 070-654 13 96

N

Kontorsmaskiner

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

Entréer, dörrautomatik,
kontors- & miljöinredning

är Lars-Åke Eriksson

kommer fram till kassan och ska betala fyra
luncher – han har med sig tre
lunchkamrater och det är hans
tur att stå för notan – behöver
han bara betala för tre. Just i
dag bjuder Länsförsäkringar på
en av luncherna, informerar Nils
Koch.
– Trevligt, kul att de väljer att
göra sig synliga på det här sättet,
säger Lars-Åke Eriksson.
De tre kamraterna tycker att
det är typiskt för den tur han
alltid har. Klart att det var just
i dag det blev en gratis lunch,
säger de och skrattar.

För Nils Koch som driver restau-

Tel: 070-2398047

Boka din plats här.
Kontakta våra säljare på 060 - 57 21 50
18

rangen i nyrenoverade simhallen
i Härnösand är det hela en affär
utan några direkta vinster. Han
säljer inga flera måltider, men
han kan fakturera Länsförsäkringar för en lunch om dagen.
Möjligen blir restaurangen lite
mer omtyckt för sin nya giv.
– Men det är inte Länsförsäk-

””Det ligger bra
i linje med vår
verksamhet att
arbeta lokalt. Vi vill
ju vara med och
synas och höras
och vad kan då vara
bättre än att finnas
med i vardagen
och göra kunden
lunchsällskap”
Åsa Backlund, Länsförsäkringar

ringar som har kommit på det
här, det var faktiskt företaget
Y-Plåt. De kör fortfarande, men
nöjer sig med att ge en lunch
i veckan. Och det här är fullt
tillräckligt för mig att hålla reda
på, jag kommer inte att släppa in
fler företag på samma sätt, säger
Nils Koch.
Åsa Backlund, marknadsassistent på Länsförsäkringar,
understryker att det inte är deras

idé från början. Det var en av
bolagets anställda som åt på
simhallen och sedan berättade
om gratislunchen. Då tyckte man
att idén var så bra att den gick
att kopiera.
– Det ligger bra i linje med vår
verksamhet att arbeta lokalt. Vi
vill ju vara med och synas och
höras och vad kan då vara bättre
än att finnas med i vardagen och
göra kunden lunchsällskap, säger
Åsa Backlund.
I jakten på nya metoder för

marknadsföring är det här en
sak som bedömts vara värd att
prova.
– Det är viktigt att hitta nya
vägar och våga prova nya grepp.
Sådan här marknadsföring kan
ibland ge minst lika bra effekt
som den traditionella. Man förväntar sig inte att bli bjuden på
lunch och då blir effekten större.
Det kan bli en glad överraskning
som sprids från mun till mun,
säger Åsa Backlund.
Text och foto: ANDERS LÖVGREN

Jörgen Söderman har tagit
tag i sin hälsa. Läs om hans
resa i vårens nummer av
NÄRINGSLIV.
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Följ Jörgens väg
mot bättre hälsa
Bättre matvanor och mer motion. Med hjälp av
NÄRINGLIVS:s friskvårdsexpert Viveka Westin ska
Jörgen Söderman från Sundsvall komma i form.
Ett stillasittande jobb som

ka maskiner”

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

onny Westin för
mo: 070-681 06 06

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

lastbilschaufför och mycket
god mat har tagit ut sin rätt.
Men nu har 51-årige Jörgen
Söderman bestämt sig för ta
tag i sin hälsa. Till sin hjälp har
han friskvårdsexperten Viveka
Westin.
– Det är jättesvårt att förändra sina matvanor på egen
hand, säger Jörgen Söderman,
som har som mål att gå ner 20
kilo och slippa ta medicin för
sin diabetes.
Till att börja med fokuserar
han på matvanorna. Viveka
Westin rekommenderar att han
minskar ner på snabba kolhydrater som finns i exempelvis vitt
bröd, potatis och pasta.
– Men det handlar mer om
att komplettera än att ta bort.
Jag tror att du äter för lite riktig mat. Lägg till mer proteiner
och grönsaker och ät dig mätt.
Får kroppen för lite mat går
den ner på sparlåga. När det
sedan kommer mat så gör krop-

pen allt för att behålla energin
genom att lagra fett.
Viveka Westin slår ett slag
för frukosten. Den bör ge så
mycket som 30 procent av
dagens energiintag.
– Tänk på din kropp som en
bil. Det handlar om att fylla
tanken innan du gör av med
energin, inte att äta efteråt.
En bra frukost kan bestå av
exempelvis ägg, mager skinka
och avokado.
– Självklart kan du fortsätta
äta bröd, men se det som ett
komplement.
Under tio veckor träffar hon

nu Jörgen en gång i veckan för
att diskutera mat och hälsa.
– Jag kan inte säga att jag
mår dåligt av min övervikt.
Men jag är övertygad om att
det kommer att kännas ännu
bättre om jag blir lite smalare
och får bättre kondis, säger
Jörgen Söderman.
Text och foto: Olof Axelsson

I nästa nummer:
Tel: 060-12 91 00 • www.johans.se

Tel. 060-12 91 00 • www.johans.se

Vardagsmotionen som gör skillnad
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Vi har grävt i arkiven för att hitta de heta frågorna 2001 –
och kollat vad som hände sen. I detta nummer: Så dubblade
Kramforsföretaget Elpress sin omsättning.

1`

industrisegment: förnybar energi (främst
Elpress tillverkar kabelskor – metallvindkraft) traction (tåg och järnväg) samt
delarna som används för att koppla ihop
transformatorer.
elektriska kablar – och pressverktyg för
All produktutveckling sker vid fabriken
att fästa dem. Kunderna är elnätsbolag,
i Kramfors, där det också finns ett laboraelinstallationsföretag och industrier över
torium.
hela världen.
Sten Alfredsson poängterar att man inte
De senaste tio åren har varit mycket
bara säljer produkter utan ett helt system.
händelserika. När NÄRINGSLIV besökte
– Det är oerhört viktigt att det används
fabriken 2001 fanns 120 anställda. Omav kunniga montörer, som vi utbildar.
sättningen var omkring 130 miljoner.
I år väntas försäljningen bli 250 miljon- Vi erbjuder även löpande underhåll av
verktygen.
er kronor och personalstyrkan uppgår till
160 personer.
”Vi siktar på att öka ““Vi har kommit in väl i
Målet är att fortsätta
försäljningen till bland
växa 15-20 procent
Kina och har ett eget
annat England och
per år. Hur ska det
bolag där, liksom i Dan- gå till?
Australien”, sa dåvarande vd Hans Haugen
– Genom att fortsätta
mark och Tyskland”
för tio år sedan. Med
Sten Alfredsson, vd sedan 2009 fördjupa samarbetet
facit i hand är det Kina
med de stora internatoch övriga Asien som stått för en stor del
ionella kunderna och samtidigt komma in
av tillväxten.
på fler marknader. Vi vill också sälja mer
– Vi har kommit in väl i Kina och har
tilläggstjänster och tilläggsprodukter.
ett eget bolag där, liksom i Danmark
Fram till år 2000 ingick Elpress och
och Tyskland. Dessutom jobbar vi med
grannföretaget Nordhydraulik i Nordwinagenter, distributörer eller direkt mot stora gruppen. Därefter delades verksamheten
slutkunder på ett 50-tal marknader, säger
i separata bolag som ägdes av Atle. 2006
Sten Alfredsson, vd sedan 2009.
sålde Atle Elpress till börsnoterade Lager- Telia Mobilt bredband Företag Extra
Telia Mobilt bredband Företag Extra
Den totala exportandelen har ökat från
crantz Group.
nr 4 2001.
 Faksimil från NÄRINGSLIV
50 till 60 procent. Fokus ligger på tre
Olof Axelsson
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Telia Mobilt bredband Företag Extra
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1)

hela året ut!

Just nu!

Kampanjpris

Gäller vid 18 mån bindning
Kampanjpris
Gäller
för företag
t.o.m.Gäller
22/5
2011.
Gäller
och avtalsförlängning.
Gäller
för företag
t.o.m.
22/5 2011.
vid
nyteckning
ochnyteckning
avtalsförlängning.
därefter
229
kr/mån
Gäller
för
företag
t.o.m.
22/5
2011.
Gäller
vid
nyteckning
och vid
avtalsförlängning.

Gäller vid 18 mån bindning

Värde 796 kr

Katarina

229 kr/mån

Just nu!

Modem ingår

Värde 796 kr

Värde 796 kr

Kampanjpris

Just nu!

Kampanjpris

Modem
99Modem
kr/mån
ingår ingår
Värde 796 kr
99
kr/mån
Modem ingår
hela
året ut!

1)
Gäller vid 18 mån bindning
Gäller vid 18 mån bindning därefter
därefter 229 kr/mån
1)

Gäller vid 18 mån bindning
därefter 229 kr/mån

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

1)

Kampanjpris
Kampanjpris

99 kr/mån
hela året ut!

Boka din affärsresa hos våra proffsiga
affärsresesäljare. Välkommen att
kontakta oss för mer information.

1)

Mobilt bredband
med hög hastighet

Spara tid
och pengar!

Telia Mobilt bredband Företag Extra

1)

Försäljning
Installation
Service

Gäller för företag t.o.m. 22/5 2011. Gäller vid nyteckning och avtalsförlängning.
1) Telia Mobilt bredband Företag Extra 99 kr/mån året ut vid 18 mån bindning,
ord pris 229 kr/mån. Datamängd 20 GB, 16 Mbit/s och upp till 22 Mbit/s i Telias
4 300 st surfzoner. Acceshastigheten begränsas till 120 kbit/s efter förbrukad
datamängd (hastigheten i Telias surfzoner påverkas ej). Engångsavgift 200 kr. Den
dag du byter till 4G får du ett 4G modem utan kostnad. Alla priser exkl. moms.
För mer information och villkor se telia.se eller fråga i butik.

Bästa affärsresebyrå 2010
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Modem
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Modem ingår

För mer information och villkor se telia.se eller fråga i butik.

Värde 796 kr

Gäller för företag t.o.m. 22/5 2011. Gäller vid nyteckning och avtalsförlängning.
1) Telia Mobilt bredband Företag Extra 99 kr/mån året ut vid 18 mån bindning,
ord pris 229 kr/mån. Datamängd 20 GB, 16 Mbit/s och upp till 22 Mbit/s i Telias
4 300 st surfzoner. Acceshastigheten begränsas till 120 kbit/s efter förbrukad
Gäller för företag t.o.m. 22/5 2011. Gäller vid nyteckning och avtalsförlängning.
datamängd (hastigheten i Telias surfzoner påverkas ej). Engångsavgift 200 kr. Den
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Besök oss på webben
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Brandutbildningar i samverkan
med Räddningstjänsten

www.brandskyddsforeningen.se

www.forestproducts.sca.com

Slagkraftig finansiering
Rådgivande inspel

ZZZHONDSVOLQJVH

www.issindustriservice.se
Mejselvägen 1, Sundsvall

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

060-64 47 90

www.enwa.com

mitt.almi.se

visittimra.se

Er kompletta produktionspartner

www.investa.se
www.fromells.se
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DIGITALTRYCKARE
Kaltes Grafiska AB verkar inom tre olika affärsområden och erbjuder
företag och organisationer kopiering, print och trycksaksproduktion.
Du kommer att arbeta i vårt produktionsteam med att tillverka
trycksaker digitalt. Arbetet kommer att vara mycket omväxlande
och delas in i fyra huvudområden, kontroll och kvalitetssäkring
av tryckfiler, digitalproduktion, efterbehandling samt logistik.
Vi tror att du är en disciplinerad och flexibel kille eller tjej som
gillar problemlösning, har lätt att lära och att du värdesätter
kundens behov.
Vi tar emot din ansökan via e-mail: digitaltryckare@kaltes.se
Läs mer på www.kaltes.se, din ansökan vill vi ha senast 10/4-11

Tillsammans till toppen!
I över 50 år har våra topplån hjälpt till att finansiera
framåtsyftande investeringar i norrländska företag.
Det har gjort att företagen utvecklats, expanderat
och fått människorna bakom affärsidéerna att växa.
Välkommen till oss på Norrlandsfonden.

www.norrlandsfonden.se
Box 894, 851 24 Sundsvall, 060-67 85 00,
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Nedslag: metropol
Metropol ligger snett emot
Mittuniversitetet i Sundsvall.

Behöver du
hjälp med...
Skyltar & solskydd

Hydraulik

Tel. 060-66 11 99

Axvägen 12, 853 50 Sundsvall

Tryckluftsutrustningar

Tryckluftsutrustningar AB

Tel: 060-52 54 00
www.ste.nu
Återvinning
VI TAR
HAND OM
ALLT SOM
BLIR ÖVER
Tel 060-52 40 30
IL Recycling
Johannedalsvägen 67 svall@ilrecycling.com
www.ilrecycling.com
863 36 Sundsbruk

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

Boka din
plats här.
Kontakta våra säljare
på 060 - 57 21 50
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80-talist med många ansikten
Kontorshotellet Metropol –

tidigare Utvecklingscentrum –
ligger strax väster om Sundsvalls
centrum. Det vita komplexet
uppfördes i mitten av 80-talet
och genomgick en invändig
ansiktslyftning 2002. I dag
finns ett 60-tal olika företag i
byggnaderna, allt ifrån nystartade enmansföretag till TV4 och
skogsindustriföretaget Sunds
MDF Technologies. 2010 invigdes en nyrenoverad hörsal med
plats för 150 åhörare.
Kontorshotell är ett växande

nisch för fastighetsägaren Norrvidden.
– Vi kan tänka oss att fortsätta
expandera inom den typen av
kontorslokaler om det finns fortsatt efterfrågan, säger vd Peter
Andersson.
Norrvidden väljer för övrigt att
flytta sitt eget huvudkontor från
Sundsvalls centrum till Metropol
nu i sommar.
– Migrationsverket hade ett
lokalbehov som vi kunde tillgodose genom att erbjuda vårt eget
kontor och intilliggande vakanta

lokaler. Vi får också möjlighet
att se över vårt eget kontor och
anpassa det efter våra nuvarande
behov och önskemål.
Hur är tillgången på lediga
kontor i Sundsvall?

– Det finns en stor efterfrågan
på centrala lokaler. Utbudet av
större sammanhängande ytor är
mycket begränsat. Mindre kontorslokaler, 150-200 kvadratmeter, är lättare att hitta, säger
Peter Andersson.
näringsliv

4 hyresgäster …

... om att ha kontor i Metropol
Linda Kinell, Mediegruppen

– Det blir ett naturligt och enkelt
nätverkande med andra företag
och personer i huset. Tillgången
till restaurang, reception och konferenslokaler är också en fördel.
Nackdelen är möjligen avståndet
till stadskärnan.
Anders Larsson, Calaha

– Man får lätt tillgång till ytor för
möten och det är nära till Mittuniversitet. Men den egentliga
idén bakom fastigheten – en nära
relation till universitetet och en
plattform för FoU-verksamheter –
har förkastats av fastighetsägaren.

Anna Hedensjö-Johansson,
Almi Företagspartner

– Jag ser fördelar med affärsnyttan,
enkelheten och närheten. Mötesplatserna, parkeringen, restaurangen och
det trevliga bemötandet och servicen
i receptionen är kanon utifrån vår
verksamhets behov.
Carina Martinsson,
Westhagen Utbildning

– Det är bra med service som exempelvis posthantering. Det är också
bra för små företag att få gemenskap
och nätverk i Metropol, och inte
minst en p-plats utanför huset.
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Din kontakt i Sundsvall:

mitt.almi.se

mitt.almi.se
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Dynamisk 3D-CAD
-Bättre för produktutveckling

www.solidmakarna.se

Jonas Bryntesson
Metropolhuset C, plan 3
Tel. 070-269 20 14
jonas.bryntesson@solidmakarna.se

nya företag i länet

Härnösand
Parkaden fastigheter i Härnösand AB
Ådalsvägen 15, HÄRNÖSAND
Reg. datum: 2011-03-09
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att
äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamöter: Pär Fredrik Öström
(ordförande), Thomas Pether Falkenström
PA Östman AB
Ulvviksby 414, ÄLANDSBRO
Reg. datum: 2011-02-24
Aktiebolaget ska bedriva handel med värdepapper,
takläggning. Styrelseledamot: Per Anders Östman
Svensk Takförvaltning AB
Fiskaregatan 11, HÄRNÖSAND
Reg. datum: 2011-03-10

Forts på sidan 25
Kramfors

Sundsvall

Y-Plåt Takmålning AB
Fiskaregatan 11, HÄRNÖSAND
Reg. datum: 2011-03-10
Aktiebolaget ska bedriva målning av fastighetstak
samt därmed jämförbar verksamhet. Styrelseledamot: Lars-Gustav Sebastian Bylund

FAMREHAB AB
Elofsbacken 9, LUNDE
Reg. datum: 2011-02-18
Bolaget ska bedriva kraftigt förstärkt familjehemsvård för människor med sociala och missbruksproblem och strukturerad utsluss med stöd,
djurhållning (hästar m.m) och konsultuppdrag angående vård och behandling för kemisk missbruk.
Styrelseledamot: Stevica Jovetic (vd)

Härnö Event AB
Gånsvikshamn 172, HÄRNÖSAND
Reg. datum: 2011-03-02
Bolaget skall bedriva restaurang, catering- och
konferensverksamhet och äga och förvalta
värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Ken Roland Johansson

Kovlands Maskinentreprenad AB
Viljansvägen 22, KOVLAND
Reg. datum: 2011-03-02
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet,
företrädesvis inom maskin- och markentreprenad
och uthyrning av huvudsakligen entreprenadmaskiner, snöskotrar och terrängfordon, vidare ska
bolaget äga och förvalta fast och lös egendom
samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot:
Lars Roger Ytterström

Kramfors Värme och Sanitet AB
Revgatan 14, KRAMFORS
Reg. datum: 2011-02-10
Bolaget skall bedriva VVS verksamhet samt
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter:
Hans Arvid Bjurström (ordförande), Hans Lennart
Bjurström

Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom
området byggnadsplåtslageri och därmed jämförbar verksamhet. Styrelseledamot: Lars-Gustav
Sebastian Bylund

BIM Franchise Group AB
Bergsgatan 80, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-03-09
Bolaget ska utveckla och sälja franchisekoncept
inom fresh food branschen. Styrelseledamot: EunShil Anna Viktoria Scott
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Behöver du
hjälp med...

Krönika: Juridik

Se upp för fällor vid
gåva mellan makar

Behöver du
hjälp med...
Var parkerar jag bilen?
Har du frågor rörande parkering i Sundsvall, besök då

Telefoni & kommunikation

Läkarvård

Träffa specialistläkare utan remiss!

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

Kvalitets- & miljöledning
BS kvalitet & miljökonsult
Projektledning fram till ISO-certiﬁering
• Interna revisioner • Rådgivning
Tel: 060-17 22 87, 070-533 10 47
mail: bjornsvard@swipnet.se
Regementsvägen 10, Sundsvall

Affärs- & ekonomisystem

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

Det är allt vanligare med notiser om ”gåva mellan makar”
i våra tidningar. Den största anledningen till att detta ökat
torde vara reglerna om rotavdrag. Det finns pengar att tjäna
på att vara flera ägare till en fastighet. Skattereduktionen för
husavdrag kan uppgå till 50 000 kronor per person och år.
Om båda makarna äger fastigheten tillsammans kan de ha
möjlighet till skatteavdrag med upp till 100 000 kronor.
En gåva mellan makar måste först registreras hos tingsrätten
som offentliggör registreringen i tidningen i en notis. Först
därefter kan man söka lagfart. Liknande krav på att offentliggöra gåvor gäller inte för gåvor till barn och inte heller till
sambor.
Det finns dock en del att tänka på, gåvan kan få konsekvenser man inte tänkt sig. En gåva innebär alltid någon form
av förmögenhetsöverföring, givaren äger ju mindre efter att
gåvan är fullbordad. Detta kan vara riskabelt för givarens
borgenärer/långivare, en långivare kan inte kräva betalning
av den ena maken för den andre makens skulder.

www.parkera.com

Parkering

Du är givetvis varmt välkommen att ringa
eller besöka oss om du har frågor.

Skepparegatan 5. Box 343, 851 05 Sundsvall.
Tel 060-12 92 50 • Fax 060-12 97 94

Tel: 060-12 92 50
www.parkera.com
Truckar

Försäljning/service Anders Westin:

070 570 25 24
www.matforstruck.se

För att inte riskera att den skuldsatte maken ger bort
tillgångar (som han ändå kan fortsätta att nyttja) finns ett
skydd i lagen för långivarna vid gåvor mellan makar. Skulle
givaren inte kunna betala en skuld som denne hade vid
gåvotillfället, kan den andre maken tvingas täcka bristen.

Bioenergi

Det kan även finnas anledning att fundera om gåvan i det
enskilda fallet kan ha effekter för särkullbarn i en arvssituation, eller om det finns villkor om enskild
egendom och liknande. Ibland kan
exempelvis bodelning under äktenskap vara ett klokare val för att fördela
ägandet.

Flisning av energived

Jag fortsätter därför med min
ständiga uppmaning att tänka
efter före! Det är mest
lönsamt att göra rätt från
början.

Affärssäkerhet

FÅRförDU
VADskull...
DU
Ring
säkerhets

BETALAR
FÖR?
Tel:
070-66 07
372
DU
FÅR
www.firma372.se

Oberoende kontroll
och upphandling
av din säkerhet
kommer att
spara både
din tid och
pengar!

...är du anställd ?

GRATIS
LUNCH
FÖRELÄSNING

Maskin- och transporttjänster
Pia Lindberg

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

pia.lindberg@bratteberg.se

om säkerheten
i din bostad
när företaget
anlitar firma372

Tipsa chefen!

Ring för säkerhets skull...

070-66 07 372
Hardy Grafström, DSS

www.firma372.se

Kontor: 060-550011
www.akericentralen.se

Boka din plats här.
Kontakta våra säljare på 060 - 57 21 50
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Besök oss på webben
Din lokala leverantör av färDigutrustaDe entreprenaDmaskiner till rätt pris!

patrik 076-822 01 70 • peter 070-607 52 29 • www.pgmt.se
Anmäl dig till höstens program………

Agda PS

Ett lyft för länet

Revision, redovisning, skatt
och rådgivning
Tel 060-64 50 00

www.kpmg.se

ARTISTER - EVENEMANG - KONGRESSER - UNDERHÅLLNING
VI SKRÄDDARSYR DITT EVENEMANG

Östra Långgatan 17, Sundsvall
Tel: 060 - 17 17 66
www.programbolaget.com

info@westhagen.se - www.westhagen.se

Certifierad Projektledare
– det rollbaserade personalsystemet

Välkommen att kontakta oss på

Start i Sundsvall november 2008
och Umeå januari 2009

Ledarprogram

arne@lanets.nu

www.lanets.nu

Start i Telefon
Sundsvall
november
2008
060-13
88 56, www.agda.se
Ring Mikael Westerlund 060-169505

Tillsammans skapar vi nytta och effekt!

060 - 17 83 40
www.westhagen.se

Genom att
utveckla människor
utvecklar vi organisationer
Härnösand: Maud Byquist, 0611-826 62
Sundsvall: Carina Brunnström, 060-13 84 82
Örnsköldsvik: Karin Björklund, 0660-26 57 52
info@arbetslivsresurs.se • 020-258 258 • arbetslivsresurs.se

f a s t i g h e t e r

www.mpunkten.nu
060 12 96 96
Vi har

Din lokala byggentreprenör

www.kaltes.se

www.ellextre.se

Lokala lokaler.

060-13 95 60
na.se
www.norrlandspojkar

JO BB

?
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www.vidvinkel.se
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SBL Engineering AB
Ängomsvägen 42, MATFORS
Reg. datum: 2011-03-08
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende trycksatt utrustning inom massa och pappersindustrin, energiproducerande industri samt
tillverkningsindustri. Utbildning om föreskrifter och
standarder över trycksatt utrustning för nämnda
industrigrenar. Kontroll och besiktning av trycksatt
utrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Sven Birger Lahti
Krokviken Invest AB
Kyrkogatan 5, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-03-07
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper
och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Sven Petter Boström

Forts på sidan 26
Wellvik Music AB
Tranviken 238, ALNÖ
Reg. datum: 2011-03-11
Bolaget ska bedriva musikproduktion, artistisk
verksamhet, arrangemang inom event & nöje,
handel med värdepapper, äga och förvalta fast och
lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Carl Kenneth Wellvik

Windchange Holding AB
Bleckslagargatan 20, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-03-08
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva
aktivt ägande i små- och medelstora företag,
handel med värdepapper och därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamöter: Leif Claes Johan
Lindqvist (vd), Lars Åke Forsberg (ordförande)

IT-Entreprenörerna Sverige AB
Mogatan 53, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-02-28
Bolaget skall bedriva försäljning av kvalificerade
konsulttjänster inom IT samt egen produktutveckling inom nämnda område och därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamöter: Jens Henrik Eriksson (vd), Per Henrik Borgström, Mats Olof Egland,
Per Jörgen Terner

Åsa Fuhrberg AB
Läv 1, ALNÖ
Reg. datum: 2011-03-09
Bolaget kommer att driva frisörverksamhet i
antingen egna eller hyrda lokaler. Styrelseledamot:
Åsa Charlotte Furberg (vd)
Coachkonsulterna i Sundsvall AB
Fridhemsgatan 17 B, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-02-28

Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom coachning, handledning och utbildning samt därmed
likartad förenlig verksamhet. Styrelseledamot:
Bengt Conny Staffansson
Front Garden CS AB
Ljusviksvägen 39, KVISSLEBY
Reg. datum: 2011-03-04
Aktiebolaget ska bedriva design, anläggning,
produktutveckling samt rådgivning inom trädgård.
Styrelseledamöter: Susanne Louise Arnfridsson
(ordförande), Eva Chatarina Wikström Teir
KRISTOFER LÖNNÅ PRODUKTION AB
Esplanaden 11, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-02-16
Verksamhet: Aktiebolaget ska bedriva reklamfotoverksamhet. Styrelseledamot: Erik Kristofer Lönnå
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Event och
KONFERENS:
Välj Taktik!
Dags att boka kundoch personalaktivitet.
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Bultgatan 20 (Nacks allen.se
E-post: info@nojesh
Tel: 06 0-52 50 60

ww w.nojeshallen.se

Segling & Teambuilding
– Teamaktiviteter
– Kundevent
– Kick-off

– Individ
– Organisation
– Ledarskap

Vi skräddarsyr aktiviteter för stora och små
grupper samt ledarskap och utbildningsuppdrag.
Halv-, hel-, och flerdagarsarrangemang.

Sundsvall-Härnösand-Höga kusten

Örjan 070-355 00 04
Niklas 070-395 48 03
info@taktik.nu
www.taktik.nu

Historisk konferens
med ny teknik
Konferens • Hotell
Restaurang
Lokaler för stora och små sällskap.
Konferenslunch i utställningar och
historiska miljöer.

Torpshammars Herrgård
Tel: 0691-205 80
info@torpshammar.com
torpshammar.com

Fri entré. www.murberget.se/ konferens
Härnösand. Öppet tis -sön 11–17, butik, mat & kafé
tfn 0611- 886 00
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General Ledger Gruppen Sweden AB
Rosenborgsgatan 42, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-02-28
Aktiebolaget ska bedriva redovisningstjänster,
dataprogrammering, handel med programvaror och
därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också
bedriva handel med aktier och värdepapper samt
äga och förvalta fastigheter. Styrelseledamöter:
Frida Magdalena Dahlin (ordförande), Jeanette
Kristina Lozanovska, Steve Lozanovski
Krokviken Fastigheter AB
Kyrkogatan 5, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-03-03
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper
och fastigheter, konsultationer inom fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Sven Petter Boström
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Forts på sidan 29
Örnsköldsvik Airport AB
c/o PwC Box 20, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-03-04
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga
och förvalta Örnsköldsviks flygplats och därmed
förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Erik Jörgen
Gidlund (ordförande), Olof Anton Häggström,
Ingrid Kristina Karlsson, Anette Mari Melbin. Lars
Roland Nordin
Agneta & Svante Quality living Aktiebolag
Grönviken 118, ALNÖ
Reg. datum: 2011-02-23
Bolaget skall bedriva e-handel med hälsoartiklar
samt konsulting inom företagsbyggande, marknadsföring och utbildning/coaching samt därmed
förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Dagmar
Agneta Erica Andersson (ordförande), Leif Svante
Wikström

Digiling AB
Esplanaden 20, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-02-23
Bolaget skall utveckla och driva webbtjänster och
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Per
Tomas Alfred Ullberg (vd)

samt övriga tjänster inom IT-branschen samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Bengt
Göran Persson (ordförande), Stig Håkan Eriksson,
Ralf Tommy Gustafsson, Ulla Martina Lundholm

Förfast Holding AB
Heffnersvägen 1, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-02-22
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast
och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Styrelse: Rickard Alvar Emanuel Backlund

Fysionord i Sollefteå AB
Dalvägen 4, SOLLEFTEÅ
Reg. datum: 2011-03-08
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av produkter
och tjänster inom områdena friskvård, sjukvård,
handikapp och omsorgssektorn, uthyrning av
personal och inventarier och därmed förenlig
verksamhet. Bolaget kommer även att bedriva
försäljning av produkter inom områdena inredning,
ergonomi och därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamöter: Karl Anders Larsson (vd), Ingrid
Maria Charlotte Wemmenborn (ordförande)

GDM Husera AB
Box 892, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-02-22
Bolaget ska bedriva drift, konsultationer, marknadsföring och utveckling av hård- och mjukvara,

Sollefteå

Johan Anderssons
företag Datura
beräknas omsätta
150 mkr i år.

– Hjälp, vi hittar ingen personal!
Företagen i Sundsvall har problem att få tag på rätt arbetskraft.
– Att hitta de som kan sälj och marknad för konsumentprodukter är tyvärr
inte lätt, säger Johan Andersson, vd för hälsojätten Datura.

N

är Sundsvall Business

Region frågade företagen i
Sundsvall hur lätt de har att
rekrytera arbetskraft med rätt kompetens svarade nästan en tredjedel
att de ganska ofta eller mycket ofta
har problem.
Ett av dem är hälsoproduktföretaget Datura som är marknadsledande
på bland annat spikmattor och
promenadband. Ägaren Johan
Andersson har i dag 21 anställda,
men skulle gärna rekrytera fler.
– Som företagare känner jag mig
lite kringskuren när rätt kompetens
saknas i regionen.
Hans förklaring är att Sundsvallsregionen är omogen när det handlar
om konsumentprodukter.
– Säg ett annat företag av någon
storlek som säljer konsumentprodukter och som har sitt säte här, jag

””Som företagare
känner jag
mig lite kringskuren när rätt
kompetens
saknas i
regionen.”
Johan Andersson, datura

hittar inget. Därför är kunnandet
och kulturen svag när det handlar
om att sälja, marknadsföra, hitta leverantörer och distributionskanaler.
Även börsnoterade teknikföretaget ÅF med 55 anställda i Sundsvall
har svårt att hitta rätt kompetens.
– Vi tycker att inriktningen på utbildningarna, både på universitetet
och på gymnasierna varit fel. Det är
för lite praktik och för få examensarbeten där studenterna får kontakt
med företag, säger platschefen Kenneth Johansson.
Dialogen med utbildningarna har
dock förbättrats den sista tiden.
Därför har ÅF kunnat anställa en
handfull nyutexaminerade el- och
maskiningenjörer, samt någon med
utbildning i industriell design.
Men svårigheterna att rekrytera

tonas ned av Dick Jansson, vd för
Handelskammaren Mittsverige.
– De åtta större företagen i
Sundsvall som jag har kontakt med
upplever generellt sett inga problem
med att rekrytera kvalificerade
medarbetare. Däremot kan det vara
svårt att hitta jobb för en medföljande partner i en familj som flyttar
hit, säger han.
Pernilla Wedin regionchef på bemanningsföretaget Kontorsfixarna
håller med.
– Att hitta lämpliga personer till
ledningsfunktioner är inte något
problem. Vid en vd-rekrytering startade vi med ett urval på 57 sökande
och var till slut nere på fem mycket
kvalificerade kandidater som gick
på intervjuer, säger hon.
text: Anders Lövgren
Foto: Per Helander

… och allra svårast är det för byggföretagen
Sundsvall Business Region

Katarina Palmgren och Beatrice
Einarsson har undersökt vilka företag
som har svårast att rekrytera personal.

har intervjuat 2 344 företag för
att ta reda på vilka behov de
har av service, och vilka problem som finns. Nästan hälften
av bolagen i byggbranschen
uppger att de ganska ofta eller
mycket ofta har problem att
hitta rätt personal. Inom IT är
siffran 42 procent och inom till-

verkningsindustrin 40 procent.
– Självklart kan det här hindra bolagen från att utvecklas,
säger Katarina Palmgren, som
sammanställt intervjuerna.
Men att bara utbilda fler är
ingen lösning, enligt kollegan
Beatrice Einarsson
– De som företagen vill ska
flytta hit kanske inte är tillräck-

ligt attraherade av Sundsvall,
därför är det en attitydfråga för
regionen att jobba med.
Ser man till storleken så är
det företag med mellan 11 och
250 anställda som har svårast
med att attrahera rätt kompetens. 47 procent säger att de har
problem.
text och foto: Anders Lövgren
27

läge för affärer

Anders Karlsson

Lars Holmberg

063-571111, anders.karlsson@almi.se

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

Teknikförfrågningar

Teknikerbjudanden

Förbättra inomhusluft
i förorenad stadsmiljö

Lackerad träimitation
för PVC och aluminium

Direkt avläsning av
koncentration av alger

Impregnering för
brandskydd av trä

Ett stort belgiskt företag,
verksamt på en internationell
marknad, söker efter tekniker
och/eller produkter utvecklade
till att förbättra inomhusluften
i boendemiljö, speciellt i större
städer med kraftigt förorenad luft.
Företaget erbjuder marknadsföring
av produkten inom sin
försäljningsorganisation.
Ref: 11 BE 0213 3KJ2

En polskt företag verksamt inom
området industriell lackering av
PVC- och aluminiumprofiler främst
för fönster- och dörrkarmar söker
efter tekniker eller metoder för att
vid lackeringen skapa en yta som
till struktur och utseende imiterar
olika träslag. Företaget söker
partners för utveckling av tekniken
samt för tekniskt samarbete.
Ref: 10 PL 62AP 3JZA

Ett holländskt företag har utvecklat
ett testinstrument som med en
ny metod direkt på plats kan
avläsa koncentrationen av blå
och gröna alger i vattensamlingar.
Tekniken är lätt att använda och
resultaten kan trådlöst överföras
till en internetdatabas för vidare
utvärdering. Företaget söker
affärskontakter och avtal för
marknadsföring.
Ref: 11 NL 60FI 3KDZ

Ett företag från Makedonien har
utvecklat ett nytt miljövänligt
impregneringsämne som lämpar
sig utmärkt för brandskydd och
impregnering av träkonstruktioner.
En bestruken träkonstruktion
klarar temperaturer upp till 1 050
grader och hämmar antändning
av densamma. Företaget
söker industriella partners för
kommersiella avtal.
Ref: 11 MK 82EW 3KEG

I Västernorrland samordnas arbetet av Almi
Företagspartner och Länstekniskt Centrum i
Kramfors, LTCK. Nätverket erbjuder innovativa

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

Vi samarbetar med
Ung Företagsamhet
i Norrland

•
•
•
•
•

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

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

givetvis konfidentiellt tills samarbetsavtal eller sekretessavtal
tecknats.

Pioneering solutions för everyday life

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

on!

Vi finns i Sundsvall och Östersund, se eyechannel.se för mer informati

Välkommen till vår
reklamkanal!

Se alla
kunder på
webben!

www.eyechannel.se

Missa inte nästa nummer av NÄRINGSLIV.
Når även alla företag i Jämtland.

Affärsnyckeln
2011

Normalbelopp per dag i SEK exklusive logi (urval)

Kina.................. 805
Kroatien..............503
Lettland............. 474
Mexiko............... 431
Monaco............. 797
Moldavien.......... 349
Nederländerna.... 641
Norge................ 787
Polen................. 563
Portugal............. 563
Rumänien.......... 402
Ryssland............ 684

Saudiarabien...... 631
Schweiz............. 802
Slovakien............670
Spanien............. 479
Storbritannien..... 804
Sydafrika............ 394
Sydkorea.......... 1034
Tjeckien............. 742
Turkiet............... 569
Tyskland............ 576
USA.................. 752
Österrike............ 476

Traktamenten: inrikes 2011
Heldagstraktamente........... 210 kr
Halvdagstraktamente......... 105 kr
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Augusti 2010
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Förändring av konsumentpriserna ett år bakåt.

Traktamenten: utrikes 2011
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Maj 2010

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

tisdag
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April 2010

Skatt och moms

Australien........... 684
Belgien.............. 416
Bulgarien........... 419
Danmark............ 630
Estland.............. 432
Finland.............. 601
Frankrike............ 797
Grekland............ 757
Island................ 515
Italien................ 732
Japan.............. 1105
Kanada.............. 934

%5

Mars 2010

Datum för
inbetalning av

inflationstakten

Traktamente efter 3 mån.... 147 kr
Schablon för natt............. ..105 kr

Representation

Bilersättning

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

För bil i tjänsten, 18,50 kr/mil. Överskjutande belopp betraktas som löneförmån
och belastas med skatt och sociala avgifter.
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87:an Grill AB
Centrumvägen 8, LÅNGSELE
Reg. datum: 2011-03-10
Bolaget ska bedriva gatuköksverksamhet, handel
med aktier och värdepapper, förvaltning av fast och
lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamöter: Sourie Malak (ordförande),
Yousef Daoud

Timrå
Sundsvalls Trafikskola AB
Rörvägen 72, SÖRBERGE
Reg. datum: 2011-03-09
Bolaget ska bedriva trafikskola och därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamot: Carl Henrik Carlsson
Café Selångersån AB
Tuna 110, LJUSTORP
Reg. datum: 2011-03-02
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva café och
restaurangverksamhet, handel med aktier och
värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom
samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Carl Johan Christopher Modéer (ordförande),
Jan Andreas Jalonen, Anna Karin Modéer

Ånge
Bacteria Shield Sweden AB
Centralgatan 1, ÅNGE
Reg. datum: 2011-02-16
Företaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av desinficeringsprodukter, handel med
värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamöter: Elisabeth Karina Jonasson
(ordförande), Ulf Philip Wilhelmsson, Anna Ulrika
Maria Ödmark Dahl
Turinge Rör & Industriservice AB
Turingevägen 34, ÖVERTURINGEN

kronor/mil

Skattefria gåvor

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

kronor
+ moms

Allt inkl. moms

Referensränta (%)

Kostförmån

110101.........................................1,50
100701............................................0,50
100101............................................0,50
090701............................................0,50
090101............................................2,00
080701............................................4,50
080101............................................4,00
070701............................................3,50

Prisbasbelopp (SEK)

nya företag i länet

18,50

(Skattepliktig schablon)

Helt fri kost................................................................. 190 kr
Fri lunch....................................................................... 76 kr
Fri frukost...................................................................... 38 kr

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

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

Du hittar alla nya företag på www.naringsliv.to
Reg. datum: 2011-02-12
Bolaget ska bedriva rör-, värme- och sanitetsinstallationer, industrimontage samt därmed
förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Jens Anders
Svensson

Örnsköldsvik
Erigovis AB
Box 189, ÖRNSKÖLDSVIK
Reg. datum: 2011-03-11
Bolaget ska utveckla, tillverka och sälja produkter
till framförallt vindkraftsindustrin. Bolaget ska även
erbjuda transport, driftssättning, projektledning
samt service och underhåll av vindkraftverk samt
idka därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Patrik Emanuel von Ahn (vd), Magnus Sune
Ödling (ordförande), Anders Roger Angerstig
Hjälptransporten
i Örnsköldsvik AB
Sikelvägen 9, SJÄLEVAD
Reg. datum: 2011-03-07
Bolaget ska bedriva verksamhet med huvudsaklig
inriktning på transporter för hjälpverksamhet samt
exportera och importera sågverksmaskiner och
-verktyg samt trä och träprodukter. Styrelseledamöter: Sven Mikael Jonsson (ordförande), Mats Oskar
Bylund, Dan Peter Jonsson, Sven Staffan Jonsson,
Jan Bertil Sjöström
JKJ Teknik AB
Framnäsgatan 6 A, ÖRNSKÖLDSVIK
Reg. datum: 2011-03-07
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet i form
av ledningsarbeten, projektledning och rådgivning
inom process och tillverkningsindustri, miljöteknik
och underhåll. Bolaget skall även vid behov
förvalta värdepapper/kapitaltillgångar. Styrelseledamot: Jan Gustav Kjellsson

KBT-terapeuterna Höga Kusten AB
Vesslevägen 6, ÖRNSKÖLDSVIK
Reg. datum: 2011-03-09
Företaget ska bedriva försäljning av tjänster i form
av samtal utifrån psykosocial och terapeutisk
(KBT) kompetens, som anpassas utifrån uppdragsgivarens behov. Insatserna är varierande, såsom
utredande, behandlande, rehabiliterande, återfallspreventiva, förebyggande, hälsobefrämjande
och kan erbjudas individuellt, till par och eller på
gruppnivå. Tjänster: kognitiv beteendeterapi (KBT),
mindfulness baserad kognitiv psykoterapi (MBCT),
kognitiv coaching bildcoaching, minfulnessbaserat bildarbete, kognitiv bildterapi, psykosociala
insatser, multimodal rehabilitering, familjeterapi,
familjebehandling, familjerådgivning, föräldraträning stöd. Aggression replacement training (ART),
konsultation till familjehem, HVB-hem, institutioner, personalstöd. Styrelseledamöter: Sara Erika
Eberger (ordförande), Martha Helena Näslund
Salong Berith Lönn AB
Nyängetsvägen 21, DOMSJÖ
Reg. datum: 2011-02-25
Aktiebolaget ska bedriva frisörverksamhet. Styrelseledamot: Berit Elisabeth Lönn
556839-7623 Skagshamn Bröd & Deli AB
Skagshamn 137, 891 96 ARNÄSVALL
Reg. datum: 2011-03-08
Verksamhet: Bolaget ska bedriva försäljning och
catering av smörgåsar, drycker och caféprodukter
samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot:
Xavier Pauwaert
Permik AB
Sågudden 25, SJÄLEVAD
Reg. datum: 2011-03-03
Bolaget skall bedriva handel med blommor och
blomstertillbehör samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Eva Pernilla Nilsson

Nordweld AB
Nyängetsvägen 28, DOMSJÖ
Reg. datum: 2011-03-02
Bolaget ska bedriva montage av större cisterner
och tryckkärl, samt övriga montage och svetstjänster till industrin och därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Bengt Niklas Nordin (vd)
West African Travel AB
Domsjövägen 60, DOMSJÖ
Reg. datum: 2011-02-28
Bolaget ska arrangera resor och kurser till utlandet
samt kurser i Sverige samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Sherif Sadibou Haidara
(vd), Kjell-Arne Allan Bylin (ordförande)
Portside AB
Andra Långgatan 21, ÖRNSKÖLDSVIK
Reg. datum: 2011-02-22
Bolaget ska äga och förvalta aktier och annan
lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Kent Erik Nordgren

Åkerström & Company AB
Sörflärke 414, BREDBYN
Reg. datum: 2011-02-25
Bolaget ska bedriva försäljning av livsmedel,
kioskvaror, snabbmat, biltillbehör, elektroniktillbehör såsom kopplingar och kabel till radio
och TV, fiskeutrustning samt lotter och därmed
förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Hans Allan
Åkerström
Idé Rummet i Örnsköldsvik AB
Storgatan 20, ÖRNSKÖLDSVIK
Reg. datum: 2011-02-16
Aktiebolaget ska bedriva en inredningsbutik med
presentartiklar samt egentillverkade varor. Styrelseledamot: Britt-Marie Elisabeth Höglund
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porträttet

Hon bytte
barn mot
betong
Elisabeth Fherm slutade som
barnskötare efter 25 år i yrket.
I stället har hon sadlat om och
öppnat betongverkstad.

H

ur gick det här till,
egentligen?

– Jag har alltid varit intresserad av formprojekt, gjuta och
snickra hemma och i trädgården.
När jag sade upp mig som barnskötare visste jag inte riktigt vad
jag skulle hålla på med. Jag gick
en utbildning i skapande trädgård
och jobbade extra på klädbutiken
Joy i Birsta City.

““Jag har köpt en friggebod som står på tomten och är inredd som
butik. Där säljer jag
mina egna produkter,
men också en del annat som jag köper in.”
Elisabeth Fherm

Hur jobbar du?
Men det låter ändå som långt
från betongföretag?

– Jag blev kontaktad av dem som
planerade miljön i vissa delar
i Birsta. De var intresserade av
betongbänkar för folk att sitta på.
Jag tog på mig att göra dem. För att
underlätta när jag skulle fakturera
startade jag en enskild firma som
heter Betongverkstan. Det var 2009
och sedan har det rullat på med
tillverkning, försäljning och kursverksamhet.
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– Jag har köpt en friggebod som
står på tomten och är inredd som
butik. Där säljer jag mina egna produkter, men också en del annat som
jag köper in. Det är öppet året runt,
men högsäsong är förstås sommaren. Då har man också möjlighet att
gå runt i min trädgård. I garaget har
jag betongverkstad. Och så ordnar
jag kurser för privatpersoner.
Kan du leva på betongen nu?

– I framtiden hoppas jag göra det.
Det handlar i så fall främst om att

börja tillverka fler stora måttbeställda bänkskivor som är efterfrågade från hela landet, men som är
ganska svåra att leverera. Jag skulle
behöva utveckla hur de packas och
transporteras. Än så länge behöver
jag nog jobba i klädbutiken också.
Så bänkskivor är den stora produkten?

– Ja, men också bänkar. Och jag
säljer också skålar och trädgårdsdetaljer.
Samarbetar du med någon?

– Jag är med i Lögdö Bruks
kreativa arena, som är ett nätverk
för sådana som mig. Det har varit
jättebra att få göra reklam och visa
upp sig tillsammans med andra
kreativa företagare. Jag har också
fått kontakt med Anita Sahlin med
företaget Kultivera från Timrå som
ritar trädgårdar. Vi jobbar ihop med
en del idéer nu.
Text och foto: ANDERS LÖVGREN

Fakta:
Elisabeth Fherm
Ålder: 52
Familj: Sambo och hund
Bor: Hus i Gångviken,
Sundsvall
Bästa bok: Box 21 av
Roslund och Hellström
Bästa semester: Sommaren i stugan i Letsbo,
Hälsingland
Förebild: Min farmor, hon
visade att det mesta är
möjligt

MORBERGHÄLLEN
Per Morberg Prod. Stekhäll är ett gediget hantverk.
Stek underbart kött och tillbehör till söndagsmiddagen, grädda barnens
pannkaka på kvartersfesten eller koka en välsmakande gulasch till trötta
skidåkare. 100 cm i diameter, 8 cm djup, rymmer 35 liter och har en höjd på ca 80 cm

BUKTENS STÅL AB
Lars Högberg: 060-56 15 00, info@buktens.se
Jeanette Hedqvist: 070-289 32 90, jeanettehedqvist.inrett@telia.com
www.buktens.se

Till dig som har en dröm.
Nu kan du komma en bra bit på vägen genom att gå
igenom hela din ekonomi tillsammans med oss på Skandia.
Ring Marianne Björklund på telefon 060 18 51 51 eller
Yvonne Malmqvist på 060 59 25 31 och boka ett möte
med våra rådgivare.

Stående från vänster: Pär Sjölander, Erik Lundström, Martin Schulz, Gunnar Häggström,
Martin Lund, Mattias Nordin, Olle Söderström
Sittande från vänster: Marianne Björklund, Mats Larsson, Yvonne Malmqvist

