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Hockeylegenden Peter
Forsberg om sitt nya liv

Foppas
framtid
Kjell tog kommandot
över det eviga tjutet Sidan 16

n

SIdan 6-9

”Sociala medier är
klart överskattade” sidan 22
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Möt nya marknader 2011

Satsar du, satsar vi!

På gång

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 tar upp flera konkreta exempel på finansieringslösningar. 25/5 Östersund, 26/5 Sundsvall, 27/5 Örnsköldsvik

Vi Söker fler kloka partnerS Som
Vill inVeStera i loVande tillVäxtföretag
tillSammanS med oSS.

Regional Development Conference - inom Clean Tech och Renewable
Energy i Östersund den 14-15/6. Läs med om detta på vår hemsida!
Medicintekniska mässan Medica - Följ med till Düsseldorf den 16-19/11
och se nyheterna inom hälso- och sjukvård. Anmäl ditt intresse redan nu!
Steps to Export - Affärsutvecklingsprogram där du strategiskt, praktiskt och
operativt når internationella marknader. I samarbete med Exportrådet.

mediapartner i norr

Exportchefsnätverk - Unikt nätverk för exportansvariga i Västernorrlandsoch Jämtlands län. Reflektion, idéutbyte och ömsesidig rådgivning.
100 miljoner att investera.
DelaD risk, Dubbelt riskkapital.

För mer information om orter och anmälan se
www.almi.se/mitt/go
PROJEKT
GLOBALA RUMMET
– INTERNATIONALISERING

www.saminvest.se

Vi hälsar Sundsvalls företagare välkomna den 7 juni.
– Nya affärsmöjligheter finns. Men vi måste träffas.
Vi lever i en föränderlig värld och Sundsvall
utvecklas med den. Vi har många utmaningar
och möjligheter framför oss. Utmaningar som
också innehåller utveckling av affärsmöjligheter.

Program Stadshuset 7/6
15.00 Välkommen
15.15 Magnus Sjödin, ”Vi utvecklar
Sundsvall”

Vår moderator för dagen är den kände
meteorologen Pär Holmgren som även deltar
i Elmopedturnen. Under hela dagen finns vi på
plats för att svara på dina frågor.

16.00 Mats Bergmark, Klimatanpassa
Sundsvall. Klimatsäkring – möjligheter
för innovatörer/entreprenörer

Anmäl dig senast 1 juni
info@sundsvallbusinessregion.se
Om du har frågor kontakta Agneta Lindén
från Företagslotsen på 060-19 97 81

17.00–18.00 Besök kommunens
tjänstemän och politiker med dina företagarfrågor samt träffa E4-projektets
upphandlade entreprenadföretag

Pär Holmgren

Magnus Sjödin

Mats Bergmark

Magnus Lundberg

16.40 Magnus Lundberg, E4 Projektet
”En ny väg 1000 nya möjligheter”

Vi bjuder på fika

Innehåll Maj 2011

Ledare

Företagare drabbas av
politiska städgummor
Att bryta mot lagen för att man tycker den är fel är inte okej.
Varken för pälsmotståndare eller andra. Samtidigt är det just
vad politiker ägnar sig åt vid upphandlingar. En slags civil
olydnad för att påverka saker i en önskad riktning.

Kreativ

Till exempel ställer de mer långtgående miljökrav än tillåtet.
Enligt Svenskt Näringslivs upphandlingsexpert Olof Erixon
låter de upphandlingen ”fungera som en städgumma”.
Resultatet är en oacceptabel godtycklighet och att
företag inte behandlas på samma sätt.

Efterfrågan på
jämtländska designern
Viktoria Månströms
inredningsprodukter har
tagit rejäl fart. Sidan 38

Månadens
teknikprylar
sid an 20 -21

Dessutom:

Prestigeuppdrag

Ständigt tjutande

Fattigdomsfälla

IT lockar få

Nikkula landar

Hälsoresan

Sidan 5

Sidan 16

Sidan 11

Sidan 18

Sidan 12

Sidan 31

Desto roligare är att Sollefteå äntligen lämnat den
pinsamma jumboplatsen. Ö-vik fortsätter däremot
bakåt och tvingas lämna över länsledningen till
Timrå. Sundsvall avancerar till plats 199, vilket kan
jämföras med Östersunds 134:e placering. I Jämtland
hittar vi annars – som vanligt – Åre i överlägsen topp.

Olof Axelsson

Krönikörer:
Ägarskiften

Lars-Erik Marklund

Mats Öberg

sidan 22

sidan 29

På omslaget:
peter forsberg,
hockeylegend
foto: CAROLA HARNESK

Marknadsföring

Redaktion &
prooduktion

Nyligen tvingades Ånge kommun gå med på
en förlikning som kostar skattebetalarna
650 000 kronor efter att ha gjort fel i inte
mindre än tre upphandlingar (den ena gäller
den uppmärksammade räddningsutbildningen
i Torpshammar). Föga förvånande backar
Ånge 15 steg i den senaste rankningen av
företagsklimatet.

Chefredaktör
olof@naringsliv.to

Utgivare Ekonomedia Affärspress AB issn 1650-8386 Ansvarig utgivare Olof Axelsson, olof@naringsliv.to
Redaktion 060-17 05 50, fax: 060-17 54 36 redaktion@naringsliv.to adress Sjögatan 23, 852 34
Sundsvall, www.naringsliv.to produktion och form Duplicera, www.duplicera.nu Tryck Kaltes Grafiska.
Omslag: Magno Star 130g från Papyrus Inlaga: Graphocote 90g från SCA korrektur Anders Hammarberg
Annonsbokning Mediainvest Tel: 060-57 21 50 material skickas till annons@naringsliv.to
Prenumerera Maila till prenumeration@naringsliv.to Du betalar bara portokostnaden!
Upplaga 12 000 /19 000 Distribution Tidningen distribueras av Posten till alla företag i Västernorrland

Produceras av:

I samarbete med:

10 gånger per år och till alla företag i Jämtland 4 gånger per år. Finns även på flygplatser och andra mötesplatser
för näringslivet. Vid utebliven tidning Kontakta Postens kundtjänst 020-23 22 20

Direkt till Gotland i sommar.

Direkt till Gotland i sommar.
land
ll – Got
SundsvaFrån

603:sa*.
Enkel re

Succén fortsätter. För femte året i rad kan du resa direkt från Sundsvall till Visby. Första
planet lyfter den 26 juni och vi flyger till Östersjöns pärla ända till den 14 augusti. Ju
tidigare du bokar, desto större är chansen att pricka in den avgång som passar dig bäst.
En nyhet är att barn 2-11 år i vuxet sällskap alltid reser till det fasta priset 603 kronor,
inklusive avgifter. Gotland väntar men du väntar väl inte? Boka flygresa och hotell på:

Snabbast & billigast till Visby.
3

Konjunkturpanelen
Maj 2011

Den senaste statistiken
finns på www.naringsliv.to

Konjunkturpanelen består av handplockade näringslivsprofiler
i Mellannorrland som sätter ett betyg på konjunkturen just nu.
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Nu
även med
Jämtland!
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Konjunkturläget
i Mellannorrland

6,7

5

Konkurser

+17%

Avser perioden:

Januari-mars 2011
Västernorrland: 30 st, -21 %
Jämtland: 25 st, +178 %
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2010
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JOBB

Per Hakfelt, vd Hakfelt Produktion, Bräcke.............................................. 8
Mia Karlsson, platschef Bilbolaget, Sollefteå............................................ 8
Magnus Lindgren, näringslivschef, Östersund.......................................... 8
Peter Germer, regionchef Företagarna Västernorrland, Sundsvall................. 7
Eva Högdahl, vd Almi Företagspartner Mitt, Västernorrland/Jämtland.......... 7
Ola Asplund, vd Baker Tilly Asplunds, Sollefteå....................................... 7
Sören Olsson, Norrlandsfonden, Sundsvall.............................................. 6
Peter Gerdin, vd Gerdins Group, Kramfors............................................... 6
Gunnar Fors, Arbetsförmedlingen, Örnsköldsvik....................................... 5
Lisbeth Godin Jonasson, regionchef Svenskt Näringsliv, Östersund............. 5
Per Hakfelt, vd Hakfelt Produktion, Bräcke
– Flera av våra stora kunder aviserar ökningar efter
semestern. Vi har tagit beslut om betydande investeringar i nya maskiner och kommer att öka kapaciteten
avsevärt. Jag kan dock känna viss oro över kriserna i
Spanien och på Irland.
Peter Germer regionchef Företagarna
Västernorrland, Sundsvall
– Företagen har börjat anställa igen och framför allt
tjänsteföretagen ser goda expansionsutsikter. En hygglig lönsamhetsutveckling kan ge investeringar i teknik
och medarbetare.
Sören Olsson, Norrlandsfonden, Sundsvall
– Efterfrågan på krediter pekar svagt uppåt men
en viss oro märks med anledning av ökande räntor.
Årsredovisningarna för 2010 börjar komma in och
resultaten ser bättre ut än väntat. Vd:arnas positiva
inställning om 2011 lyser igenom.
Mia Karlsson, Bilbolaget, Sollefteå
– Bilbranschen i Sverige tror på ett bra år. Södra
Sverige har startat starkt. Svängningarna kommer lite
senare uppe i norr, men nu ser vi med tillförsikt fram
emot den kommande tiden.
Lisbeth Godin Jonasson, regionchef
Svenskt Näringsliv, Östersund
– Produktion, försäljning och investeringar ligger på
en låg nivå. Det är fler företag som minskat än ökat
personalen det senaste halvåret. Nu är förväntningarna något ljusare.
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Nya företag

+53%

Avser perioden:

Januari-april 2011
Västernorrland: 506 st, + 41 %
Jämtland: 381 st, + 71 %

Nya bilar

+28%

Avser perioden:

Januari-mars 2011
Västernorrland: 2 383 st, + 38 %
Jämtland: 847 st, + 8 %

Allt fler blir
företagare
Statistik från Bolagsver-

ket visar att nyföretagan?
JOBB
det i både Västernorrland
och Jämtland fortsätter
uppåt, efter ett starkt
fjolår.
Under januari-april
startade 506 företag
i Västernorrland, en
uppgång med 41 procent
jämfört med perioden
året innan.
I Jämtland startade
381 företag, en uppgång
med hela 71 procent.
En del av förklaringen
finns i ombildningar av
enskilda firmor som blir
aktiebolag, något som
blivit populärt efter att
det nu räcker med
50 000 kronor i aktiekapital i stället för det
dubbla.
– Men det har varit
allmänt bra fart på rådgivningen inom nyföretagande. En stor grupp
är hantverkare som
ÖP E
?
T
J O B Bvarit anställda Pmen
som
märker att ROT-avdraget
skapat en marknad
för fler företag, säger
Agneta Lindén, företagslots, Sundsvall Business
Region.

Fängelse för två
i ÖT-härvan
Den 46-årige huvudmannen i bedrägerihärvan mot

JOBB

?

Arbetslöshet
Västernorrland

9,2%
8,0%

(10,1%)

Jämtland

(9,1%)

Siffran avser mars 2011
(inom parentes samma period 2010)

ÖPPE
T
Östersunds-Tidningar
döms till
tre års fängelse. Hans medhjälpare, en 59-årig entreprenör,
döms till fängelse i ett år och
tio månader. Båda krävs på
skadestånd på 1 956 057
kronor vardera.
Som NÄRINGSLIV berättat tidigare stod sju personer
åtalade, bland annat några
frilansjournalister, för att ha
medverkat till att ha lurat ÖT
på nästan fem miljoner kronor.
Tre frias och två får villkorlig
dom för bedrägeri alternativt
grovt bedrägeri.

ÖPPE

T

Linda Leiderud, numera
styrelseledamot.

Lisa blir
coach i
Kalifornien

Timråprofil imponerade
på mjölkjättens kick-off
Linda Leiderud på näringslivskontoret i Timrå har tagit
plats i mejerikoncernen Milkos styrelse.
– Det ska bli spännande att vara

med i och utveckla Milko, som
har många ägare och finns på en
intressant marknad, säger Linda
Leiderud.
För företagen i Timrå är hon
välbekant efter att ha arbetat med
näringslivsutveckling och turistfrågor. Hur det gick till när Milkos

valberedning fick upp ögonen för
henne, kräver en liten förklaring.
– Jag jobbade tidigare i England
med företagsförvärv och där lärde
jag mig mycket om gemensamma
målbilder och hur man skapar
strategier för samsyn och lagbygge.
De sakerna har jag föreläst en hel
del om här hemma och när jag
gjorde det på en kick-off hos Milko
så blev deras valberedning nyfiken.

12
Trots en hel del kritik
fortsätter näringsminister
Maud Olofssons satsning på
ambassadörer för kvinnors
företagande. Under 20112012 ska tolv företagare
i Västernorrland informera
och inspirera fler kvinnor
att bli entreprenörer.

På den vägen är det, säger Linda
Leiderud.
Hon påpekar att det skulle vara
svårt att förena det vanliga jobbet
med en styrelseplats i ett bolag om
detta vore verksamt på en liten
lokal marknad. Så är inte fallet med
Milko, menar Linda Leiderud.
text: ANDERS LÖVGREN
Foto: Bo fernström

nya kvinnliga
ambassadörer
Ancy Berg, Klarspråk i Tal och Skrift, Långsele
Astrid Frylmark, OrdAF, Härnösand
Carina Thorelli Möllerberg, Thorellifilm, Sundsvall
Chatarina Nina Wikström Teir, Front Garden, Kvissleby
Claudia Häggström, Scheopp Ekonomikonsult, Örnsköldsvik
Christina Arebratt, Fat Marilyn Corporate Design, Härnösand
Jennifer Nylén, Junsele Bed & Breakfast, Junsele
Lena Lundström Nordin, Akilles Fotvård, Bjästa
Lotta Lind, Lindskan Slagg & Kemi, Ånge
Manjula Gulliksson, Nordinfisk, Köpmanholmen
Margrethe Lundvang Danielsson, Firma Margaret Lundvang, Ramsele
Sara Stierna, Stiernform, Torpshammar

Företagaren Lisa
Renander har blivit in-

bjuden till universitetet
i Stanford, Kalifornien.
Under två månader i
sommar ska hon vara
mentor och coach i
ämnet entreprenörskap.
– Hur spännande
som helst. Jag brinner
för entreprenörskap och
Stanford är verkligen
ett centrum för utbildning och forskning
inom ämnet, säger hon.
Så här gick det till:
Lisa Renander har
tillsammans med kollegan Julia Hamrin
tagit fram ett spel som
kan användas för att
stimulera företagsidéer.
När hon träffade Tom
Kosnik som är professor vid Stanford så blev
han snabbt intresserad
av hennes tankar om
entreprenörskap.
 Dessutom vill Tom
Kosnik hjälpa oss att
lansera spelet i USA,
det kommer jag också
att ägna mig åt när
jag är där, säger Lisa
Renander.
Sundsvallsföretagaren
med bolagen Xcited och
Go Enterprise bor numer också i Stockholm.
Förklaringen är att hon
har många uppdrag
vid work-shops och
föreläsningar söderut
och flytten förenklade
för henne.
ANDERS LÖVGREN
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Peter Forsbergs
målmedvetna blick är lika
påtaglig nu som under
hans spelarkarriär.
6

Foppa om
livet efter
hockeyn
20 år av hockey på absolut toppnivå. Peter ”Foppa” Forsberg har haft
en fantastisk idrottskarriär. Men en dag i februari i år tog den slut.
Nu har han bytt till en ny vardag – den som i första hand affärsman.

H

andslaget är fast, klädseln
ledig, ansiktsuttrycket glatt. Peter
Forsberg känns harmonisk och
avslappnad när vi träffas på Veckefjärdens
golfbana, bara ett par minuters bilväg från
Örnsköldsviks centrum. Peter och Kent
Forsberg låg bakom att banan byggdes och
de äger den via bolaget Tvillingsta AB, där
Kent är ordförande.
Det här är ett av de många affärsprojekt
som Peter nu kommer att vara mer involverad i än under sin hockeykarriär.
– Fast jag har alltid haft koll på vad som
skett, jag har varit delaktig i det jag gett
mig in i även om jag periodvis inte varit
med i det dagliga arbetet, säger han.
Kent Forsberg har huvudansvaret för
bland annat det gemensamma bolaget
Forspro AB.
Men nu har Peter mer tid att skaffa sig
större inflytande.
Både för de befintliga projekten och för
de kommande.
– Det är ganska nytt än så länge, men
vi har ett kontor centralt i Stockholm
där jag och en annan person sitter
mest varje dag och sköter det som
rör affärer och nya idéer.
I mer än halva livet var
rinken hans arbetsplats.
Nu är det mestadels
ett skrivbord och en hel
del möten som gäller.
En ny vardag, men
delvis samma drivkraft
som förr:
– Jag gillar att
satsa och uppnå

mål, att se projekt lyckas. Okej, visst är
det viktigt att också tjäna pengar, självklart. Men det är processen till framgång
som driver mig mest, och det kommer det
nog alltid att göra. Jag är kanske för snäll
ibland, men jag har ju de som hjälper mig
och jag h a r blivit bättre på att tänka mer
affärsmässigt och inte enbart känslomässigt,
säger Peter och ler.
Under sin karriär tjänade Peter Forsberg hundratals miljoner kronor i löner,
reklamkontrakt och andra avtal. En rätt
stor del har han investerat i olika affärsprojekt. Många av dem med koppling till
Örnsköldsvik.
– För mig är det viktigt att det är rätt
människor som driver projekten, att det är
bra produkter eller rätt syften och att satsa
på det som kan bidra till utvecklingen av
Örnsköldsvik är bara naturligt. Dels för att
jag är född i kommunen och trivs otroligt
bra här, dels för att jag tror på en ljus framtid för Örnsköldsvik. Det har hänt mycket
på 20 år och nu med de bättre kommunikationerna via Botniabanan finns det ännu
större utvecklingsmöjligheter, bland annat
genom ökat utbyte med Umeå.
Peter och Kent Forsberg satsade pengar i
arenan som nu heter Fjällräven Center, de
förverkligade alltså bygget av Veckefjärdens
golfbana och de har köpt flera fastigheter i
både Örnsköldsvik och Umeå i samarbete
med fastighetsbolaget Lerstenen.
– Vi känner stort förtroende för de som
driver Lerstenen och tillsammans har vi ett
mycket bra samarbete.
Fortsättning på nästa sida
7

Fortsättning från fööregående sida
Far och son Forsberg är bland annat
delägare i Handelsbanken-huset vid
Stora torget i Örnsköldsvik.
Ett annat delägarskap är det i
flygbolaget Höga Kusten Flyg. Det
trafikerar sträckan ÖrnsköldsvikStockholm.
Det senaste projektet är det 13
våningar höga hotell som ska byggas vid inre hamnen i Örnsköldsvik
tillsammans med kedjan Elite Hotels.
Lerstenen och Forspro investerar
tillsammans 120 miljoner kronor i
bygget
– Det har funnits olika intressenter
genom åren, för diskussionerna har
ju pågått länge. Men Elite Hotels är
bra, jag har alltid tyckt om de hotell
i kedjan jag bott på och jag tror att
det här kommer att bli riktigt bra.
Stan behöver fler gästsängar, ett
nytt hotell kan bidra till snabbare
utveckling och fler stora evenemang
och sedan får hotellet ett kanonläge,
alldeles vid vattnet.
Kritiken var stark emot arkitektritningen när hotellbygget presenterades i början av april.
– Trist, säger Peter, för det som
visades var bara ett av flera förslag.
Det kommer inte alls att se ut som
på bilden, jag tror alla kommer att
gilla det när det står klart om ett par
år.
Det som hittills varit mest synonymt

med Peter Forsberg ur affärssynpunkt, den så kallade ”Foppatoffeln”, är numera historia. Och egentligen var det en ren slump att Peter
gick med i bolaget som tillverkade
och sålde den, amerikanska Crocs.
– Det var en polare till mig som
drev det och när han ville testa att
lansera skorna i Skandinavien sa jag,
okej, jag hjälper till. Vi hade ingen
aning om hur det skulle slå. Vi lade
första budgetarna på 5 000 och
10 000 par skor per år. Sedan blev
det ju succé, vi sålde väldigt många
fler av dem (skratt). Det var helt
hysteriskt ett tag.
– Men efter några år sjönk försäljningen och det dök dessutom upp
en massa kopior. Vi avvecklade all
inblandning för vår del i fjol sommar, säger Peter.
Varande, som han säger, ”för
snäll” ibland finns förstås en risk
att gå på minor. Han erkänner att
visst har han blivit lurad några
gånger, eller kanske snarare varit för
godtrogen.
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Den 21 juni tar Peter av sig rocken, då
är han det stora affischnamnet när det
spelas kändisgolf på Veckefjärden med
bl a personer från Stockholm. Golf,
uppleva en bit av Höga Kusten och
knyta affärskontakter är modellen.

Våren innebär
golfpremiär och Peter
testar nya klubbor
på golfshoppen i
Veckefjärden, hans
egen bana.

Fakta:
Peter Forsberg
Ålder: 37 år
Familj: Fästmön Nicole
Nordin
Bor: Stockholm och
Örnsköldsvik
Fritid: Sommartid spela
golf, annars se på idrott,
trav och vara med familj
och vänner. Åker för att
se favoritlaget Tottenham
i Premier League med
jämna mellanrum
Kör: Porsche och Audi
Gillar: Nya utmaningar
Ogillar: Orättvisor

Peter Forsbergs
Hockeykarriär
Peter Forsberg, född
20 juli 1973 i Domsjö,
vann TV-pucken för
Ångermanland 1988 och
debuterade för Modo
som 16-åring den 4 mars
1990.
NHL-debuten skedde i
Quebec Nordiques säsongen 1994/95, sedan
blev det spel i Colorado
Avalanche, Philadelphia
Flyers och Nashville
Predators. Totalt gjorde
Peter 708 matcher och
885 poäng i NHL.
På sin långa meritlista
har han OS-guld både
1994 och 2006, Stanley
Cup-titlar 1996 och
2001, VM-guld 1992 och
1998 och ett stort antal
individuella utmärkelser,
bland annat som NHL:s
och Elitseriens mest
värdefulle spelare.

– Men det har inte varit några
enorma smällar. Med tanke på hur
många som hör av sig med förslag
och idéer varje vecka, är det kanske
inte så konstigt att allt inte är så bra
som det låter. Men jag omger mig
med bra medarbetare och rådgivare,
risken att jag ska bli blåst numera
är väldigt liten.
Förutom de kända affärsprojekten

har Peter även en del andra intressen, som han dock väljer att ligga
lågt med.
– Det finns ingen anledning att
prata om allting, de är inte av den
digniteten.
Känt är i alla fall hans travintresse och att han äger några av landets
mest lovande hästar.
Det fanns mycket som gjorde
Peter Forsberg till en av Sveriges
och världens bästa hockeyspelare
genom tiderna – balansen, spelsinnet, tekniken, modet – men framför
allt imponerade hans vinnarskalle.
Viljan, både att vinna och att
komma tillbaka efter rader av svåra
skador och motgångar.
Han hade vunnit VM-guld,
OS-guld och sin första Stanley
Cup-titel redan som 22-åring.
Sedan fortsatte han att dominera, i
NHL och i landslaget och under de
korta perioder då han spelade med
moderföreningen Modo Hockey i
Elitserien igen.
Flera hjärnskakningar, axeln ur
led, sprucken mjälte och åratal av
fotproblem tvingade honom att vila
från hockeyn i omgångar. Åtskilliga
gånger var han uträknad. Det flesta
hade gett upp. Men Peters kärlek
till sporten, hans passionerade förhållande till ishockeyn, drev honom
till upprepade comebacker.
Han spelade gratis någon säsong,
bara för att få en chans att komma
tillbaka.
– Jag har aldrig någonsin bråkat
om ett kontrakt, säger han.

I vintras gjorde han en sista
satsning. Efter lång uppbyggnadsträning skrev han på för sin gamla
NHL-klubb Colorado Avalanche
i Denver, han åkte över till USA,
jobbade hårt och spelade till sig en
plats i laget.
Men det blev bara två matcher.
Sedan var det definitivt slut.
Den 14 februari tillkännagav Peter

på en känslosam presskonferens att
karriären var över.
– Det var jobbigt just då, att
sitta där inför alla journalister och
TV-kameror och tala om att det
var slut. Men beslutet som sådant
kändes väldigt rätt. Foten blev
aldrig helt bra och den påverkade
balansen och mitt sitt att spela, jag
vågade inte lita på att det skulle
fungera som jag ville i matchsituationer och när du inte är säker på
att du kan försvara dig på isen, då
kan du heller inte göra ditt bästa.
Då var det lika bra att bestämma
sig för att lägga av, säger Peter.

Efter presskonferensen åkte han och
fästmön Nicole på semester. Sedan
har det mesta kretsat kring att
bygga en ny vardag, en vardag utan
hockey, utan träning – ”jag håller
igång men bara sparsamt, jag har
ingen riktig motivation just nu” –
men med affärsprojekt på agendan.
Ja, fast inte uteslutande. Peter
sa redan när han lade av med
hockeyn att han skulle hjälpa Modo
Hockey på något sätt. Det blir som
biträdande General Manager till
Markus Näslund, en roll där han
ska fungera som sportslig rådgivare,
ansvara för en del scoutning av
spelare och syssla lite med att marknadsföra föreningen. Något som till
största delen kommer att ske från
Stockholm.
Peter Forsberg är känd för sin
ödmjukhet och empati. Han var
med och startade Hockeyproffsens
stiftelse Icebreakers, som delat ut
närmare 4 miljoner kronor och har
lika mycket till i kapital. Intäkterna
kommer främst i från uppvisnings-

matcher och pengarna som samlas
in går till behövande barn och
ungdomar i Västernorrland.
– Det finns ett enormt behov och
vi känner verkligen att vi gör nytta,
säger han.
Ett annat exempel på Peters
omtanke för andra är när han bjöd
över ett helt ungdomslag med ledare
från Modo
””Jag lovar, jag har en helt annan
till USA, för
att under en
motivation att studera nu än
vecka få träna
när jag gick på gymnasiet. Då
på Philadelphia Flyers
var siktet bara inställt på att
gamla arena,
lyckas som hockeyspelare.”
se matcher
peter forsberg
i NHL och
AHL och träffa flera av världens
bästa spelare i samband med det.
– Min gudson spelade i laget och
jag ville göra något för alla killar.
Det där var nästan som en dröm
som gick i uppfyllelse för mig. Jag
menar, det de fick vara med om var
det jag hade velat göra när jag var

ung spelare. Det gav mig mycket
att fixa det där och jag skulle gärna
vilja göra mer sånt. Det är samtidigt
ett sätt att ge tillbaka till hockeyn
lite av allt jag fått själv.
Just nu är dock störst fokus
på – studier. 19 år sedan han gick
ut ekonomisk linje på gymnasiet
ska han under ett år plugga på en
chefs- och ledarskapsutbildning vid
Handelshögskolan i Stockholm.
Peter är en av sex före detta idrottare i landet som går utbildningen
som drivs som en filial till Cruyff
Institute, grundat av den legendariske, holländske fotbollsspelaren
och tränaren Johann Cruyff.
– Jag lovar, jag har en helt annan motivation att studera nu än
när jag gick på gymnasiet. Då var
siktet bara inställt på att lyckas som
hockeyspelare, skrattar Peter.
Vinnarskallen tar nästa steg i sin
nya karriär.
Den som affärsman.
TEXT: OLOF WIGREN
FOTO: CAROLA HARNESK
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KRAFTEN FINNS I SOLLEFTEÅ

lokAlER föR

VINNANDE
STRATEGIER,
IDEER och
NYA TAG

Företagsfrukost

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.

Torsdag 26 maj
Kl 08.00-10.00 * Hullsta Gård, Sollefteå
”Om vi gör som vi alltid har gjort – får vi det vi alltid
har fått” - Jennifer Andersson, studerande på Handels i

Umeå, ger sin syn på Sollefteås möjligheter ur sitt perspektiv.

Sista anmälningsdag måndag 23/5

Anmäl via www.solleftea.se/naringslivarbete

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

För
inFor mer
ring0 mation
77
eller 0-332200
be
dios.s sök
e
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För mer information kontakta Helena Eriksson 0620-68 28 01,
helena.eriksson@solleftea.se

www.solleftea.se

Företagare
riskerar
bli fattiga
pensionärer
Att driva eget kan bli en dyr historia. Företagare som tar ut en
låg lön riskerar en kalldusch då det är dags att gå i pension.

D

till taket för maximal pension utan
et finns många fördelar
att du passerar brytpunkten för att
med att vara företagare.
Men det finns också en hel betala statlig inkomstskatt, säger
del trygghetsfrågor som måste lösas. Martin Schulz, placeringsrådgivare
på Skandia i Sundsvall.
Ett bra försäkringsskydd för en
själv, familjen och bolaget är ett
måste. Dessutom ska man sträva
Men alla företag har ju inte
efter att ha ett pensionssparande
marginaler som tillåter ett såmotsvarande den tjänstepension
dant löneuttag. Hur ska man då
som anställda
resonera? Många
får.
””Det viktiga är att före- tänker kanske
Men det gäller tagaren är medveten
också att de ska
också att ha koll
fortsätta jobba
om att löneuttaget
på den statefter 65, och på
liga pensionen.
så sätt dryga ut
påverkar pensionen,
Eftersom det
och att det kan hand- inkomsten.
numera är livs– Det viktiga
la om stora pengar.”
inkomsten som
är att företagaren
Martin Schulz, Skandia är medveten om
styr pensionen
går man miste
att löneuttaget
om framtida statlig pension om
påverkar pensionen, och att det kan
löneuttaget är för lågt.
handla om stora pengar.
– Mitt råd är att försöka ta ut en
Att hålla lönen nere för att förelön på strax under 33 000 kronor
taget ska ha råd att spara till tjänsi månaden. Då når du nästan upp
tepension är feltänkt, även om de

sociala avgifterna på lön är högre än
på pensionssparande (31,42 respektive
24,26 procent).
– Det är ändå bättre att ta ut lön
– som är pensionsgrundande – och
spara pengarna privat, säger Martin
Schulz.

Martin Schulz

Takbelopp
inkomstår 2011
Brytpunkt för
statlig skatt:
32 967 kronor/månad
Brytpunkt pensionsgrundande lön:
35 037 kronor/månad

Men går det att vara så kategorisk?
Antag att företagaren håller lönen
nere och i stället låter pengarna ligga
kvar och arbeta i bolaget. Eller att
hon gör tjänstepensionsavsättningar
som rusar i höjden samtidigt som
avkastningen på den statliga pensionen är svag.
– Det går aldrig att garantera något.
Men för de flesta skulle jag vilja säga
att det bästa är att ta ut lön som är
pensionsgrundande upp till brytpunkten. Kom också ihåg att den som tar
ut låg lön får också en låg sjuk- och
föräldrapenning, säger Martin Schulz.
Även a-kassan påverkas.
Olof Axelsson
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Hallå där...
… Conny Lindahl,
vd för Dina
Försäkringar
i jämtländska
Oviken.
Vad ger du för
råd till din nya vdkollega i grannlänet?

– Han ska vara engagerad, vilket jag är övertygad om att han är. Men
det är nog extra viktigt i
ett bolag som vårt.
Varför då?

– Det är nödvändigt
för ett litet lokalt bolag
att visa stort personligt engagemang för
kunderna. Det är det
vi konkurrerar med
mot alla stora bolag i
branschen.
Något annat han kan
behöva veta?

– Dina Försäkringar
består av 40 lokalkontor som gemensamt
i en federation äger ett
moderbolag, vilket betyder att det finns många
viljor. Vi brukar dock
alltid kunna enas och
när beslut är fattade så
följs de. Dessutom är
lokalkontoren kooperativ och ägs av kunderna
som får vara med på
årsstämma. Men det
intresset brukar tyvärr
inte vara så stort.
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Fakta
Johan Nikula
Ålder: 54
Familj: Gift med Helena,
tre barn, ett barnbarn och
två bonusbarn
Bor: Bosvedjan, Sundsvall
Fritid: Hund, motion, snickeri, läsning, umgänge

Tiden inne för
försäkringar
Flygprofilen Johan Nikula byter bransch och blir vd för
Dina Försäkringar i Mellannorrland.
– Jag behöver en ny utmaning och vill känna adrenalinet
pumpa igen, säger han.

J

ohan Nikula har varit chef för

den privata uppstickaren Sundsvallsflyg i fem år. Men nu kliver
han av sitt uppdrag och tycker att
han gjort sitt inom flyget.
– Tanken hade väl funnits att
det började bli dags att göra något
nytt. Jag känner Dina Försäkringars
styrelseordförande Stefan Eriksson
sedan tidigare, och visste att det här
jobbet skulle dyka upp, säger Johan
Nikula.
Någon tidigare erfarenhet av
försäkringsbranschen har han inte,
men känner att jobbet kan passa
honom.
– Det återstår naturligtvis att se
hur jag klarar det. Men jag tror
i alla fall att det finns en hel del

likheter mellan ett lokalt förankrat
flygbolag och ett försäkringsbolag
som också fokuserar starkt på lokal
närvaro. Rollen att vara nära kunden och ett alternativ till större och
mer industriellt skötta verksamheter
tycker jag om.
Att Dina Försäkringar har sina
rötter i gamla tiders sockenbolag
tycker han visar på starka
traditioner.
Johan Nikula kör igång på deltid
i maj, för att under några månader
också hinna avveckla sig själv inom
Sundsvallsflyg.
En av de första sakerna han får
hugga tag i är att slå samman bolagen i Sundsvall, Timrå, Härnösand

och Fränsta som med 15 anställda
ingår i Dina Mellannorrland.
– Vi stänger inga kontor, men vi
förändrar organisationen med fokus
på ökad service och försäljning,
förklarar Johan Nikula.
För många är han intimt förknippad med Sundsvallsflyg och har
själv starka minnen från de år som
gått. Särskilt nämner han när det
första gången blev ett plus i kassan.
– 2007 vände vi från förlust till
vinst och fast det bara handlade
om 100 000 kronor så var det en
enorm glädje. Större vinster längre
fram var viktiga, men inte lika
roliga, säger Johan Nikula.
ANDERS LÖVGREN

Fiberanslut dig idag!

Ta reda på hur snabbt ditt
bredband kan bli!
Vi uppgraderar och framtidssäkrar
företag och privatpersoner med den
senaste tekniken inom kommunikation.

Är du en slipad mediasäljare?
Nu är vi i stort behov att av utöka säljkåren
för att kunna expandera med tidningar på
den lokala och regionala marknaden.

Det fria

VÅRDVALET

Familjen som
hAlVERADE
ElRäKNINgEN

försäkra dig
om en god
tandhälsa

SäKER VATTEN
GeR TRYggARE
KUNDER

ROT& RUT

1177

ett nummer att
komma ihåg

Allt om skattereduk lUfTVäRMEpUMp
tion
för husarbete
väRmeR
VIllAN
/ Våren 2011

Vi söker dig som
•
vill jobba med våra inarbetade och nya
produkter
•
har erfarenhet från försäljning, gärna
annonsförsäljning på telefon eller i fält.
•
gillar att bygga långsiktiga relationer med
företag
•
kan ha ”många bollar i luften” samtidigt
•
ser möjligheterna i det du gör
•
är glad, positiv, stresstålig och ordningsam

BYTA FÖNSTER

SpARA EkoNomi

& miljÖ

välj din egen
tandläkare

liSTA: Alla avdrag
– från A till Ö

Frisktandvård

FyNda
bland
BegagNat

RENTAV

Ny

– lika enkelt som

smart

Patienterna
sätter betyg
På vården

Frösunda erbjuder
Frösunda
personlig
erbjuder personlig
assistans
assistans
somsom
du vill
duhavill
ha den.
den.
Oavsett.
Oavsett.

Badkar och
duschkaBiNer

STÄD OCH MILJÖVÅRD
TEL. 020-54 54
68

Ert lokala städbolag - ditt renaste alternativ

HEMMA
fixaren

DE BÄSTA
VÄXTERNA
FÖR VINTERN
PARET SOM
GJORDE OM
HELA HUSET

”Jag uppskattar
den snabba
och kunniga
personalen”

Arga Snickaren
lär dig planera
ditt hemmaprojekt

Prova på nå´t nytt,

Prova på oss.

Har du frågor om tjänsten hör av dig till Janne Glasberg 070-3470300
eller Stefan Sahlberg 070-3470400. Din ansökan mailar du senast den 20 maj till
janne@mediainvest.nu. Läs mer på www.mediainvest.nu

0200-120 035 www.servanet.se
…fortsätter att erbjuda
…fortsätter
erbjuda
…fortsätter
attatt
erbjuda
ungdomsrabatt
för dig
ungdomsrabatt
för för
dig dig
ungdomsrabatt
somärärmellan
mellan
18–27
som
18–27
år. år.
som är mellan 18–27
år.
Rabatten,
somger
ger 20%
20% lägre
gäller
om Du
Rabatten,
som
lägrehyra,
hyra,
gäller
omärDu är
Rabatten,
somhos
geross
20%
lägre
hyra,
gäller
om Du är
ny
hyresgäst
och
väljer
en
2-rums
lägenhet.
ny hyresgäst hos oss och väljer en 2-rums lägenhet.
ny hyresgäst hos oss och väljer en 2-rums lägenhet.

Ånge Fastighets & Industri AB
Ånge Fastighets
& Industri
AB
Tel. 0690 - 250
380
Ånge Fastighets
& Industri AB
www.afaange.se
Tel. 0690 - 250 380

Tel. 0690 - 250 380
www.afaange.se
www.afaange.se

Mediainvest AB är ett säljbolag i Timrå med sex anställda som jobbar med egna
tidningar, som distribueras till hushåll och företag. Vi tar även säljuppdrag åt externa
uppdragsgivare. Bland de produkter vi jobbar med finns Lokalaktuellt, Näringsliv i
Västernorrland, Hemmafixaren, Vårdvalet, Hälsovalet och Selångers marknadstidning.

Bästa affärsresebyrå 2010

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

Katarina

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

Näringsliv trycker
på det regionala
Affärsmagasinet i Västernorrland trycks i Sundsvall på papper från Ortviken
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INFORMATION FRÅN
Handelskammaren Mittsverige är en fristående privat näringslivsorganisation som
arbetar i de västernorrländska och jämtländska företagens intresse. Organisationen
är partipolitiskt obunden och verksamheten finansieras genom medlemsavgifter.
Läs mer på www.midchamber.se

E4

En datakonstruerad vy från
Skönsberg över den nya E4 med
bron över fjärden i bakgrunden.

Enighet banade väg
så gjorde vi Hösten 2015 står den

äntligen färdig – den nya E4 sträckningen
genom Sundsvall med bron över fjärden
som kronan på verket. Målet är förbättrad
trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö.
Drömmen om ny väg har funnits i flera
decennier, men staten har tidigare ställt sig
kallsinnig. Vad var det som gjorde att satsningen nu äntligen blir verklighet?
Det visar sig att Handelskammaren

>> Handelskammaren har
betytt oerhört mycket

niklas larsson, fabrikschef eka chemicals

– I mina ögon har Handelskammaren betytt
mycket för det efterlängtade beslutet att
E4:an till slut ska byggas. Handelskammaren
prioriterade extremt hårt i den stora floran
av önskade infrastrukturprojekt och satte E4
Syd som självklar etta. Jag upplever samarbetet som mycket gott.

Mittsverige spelat en nyckelroll. Ett avgörande möte ägde rum på deras kontor på
Kyrkogatan hösten 2006.
– För första gången var kommunen,
länsstyrelsen, näringslivet och Vägverket
överens om att det här var den viktigaste
satsningen. Vi kunde därför tala med en
gemensam röst mot regeringen, säger vd
Dick Jansson.
Tidigare hade aktörerna dragit åt olika

håll vilket gett en splittrad bild av regionens
behov.
– Genom att vi representerar näringslivet och industrin fick vi tillräcklig tyngd i
förhandlingarna, säger Dick Jansson.
En strategi som alltså burit frukt för
regionen – en frukt värd 4,5 miljarder
kronor i direkta investeringar. Och indirekt
betydligt mer.

>> Viktigt att få med
de största företagen

magnus lundberg, projektcehf e4 sundsvall, trafikverket

– Handelskammaren gjorde en viktig insats
för att få de största regionala företagen att
förorda E4 Sundsvall, därmed blev det ett
gemensamt mål. Samarbetet med Handelskammaren fungerar mycket bra. Vi har ett
informationsutbyte och får inbjudningar till
intressanta möten som de ordnar.

I detta nummer

I Näringsliv
i september

infrastruktur

I Näringsliv
i november

innovationer

kompetensförsörjning

ligen
Flygplatsen änt
har landat
så gjorde vi Efter långdragna förhandlingar med Swedavia (tidigare Luftfartsverket) talar nu allt för att Midlanda flygplats
övertas av de tre kommunerna Sundsvall,
Timrå och Härnösand 2012.
Handelskammaren Mittsverige har hela
tiden funnits med i förhandlingarna.
– Flygtrafiken är oerhört viktig för företagen. Genom oss har de fått en tydlig röst i
stället för att själva bedriva ett eget lobbyarbete, säger vd Dick Jansson.
Nu gäller det att näringslivet också tar sitt
ansvar för Midlanda genom att flyga.
– Vi kommer att fortsätta spela en viktig
roll för att företagen engagerar sig, säger
Dick Jansson.

>> Samarbetet har varit

mycket konstruktivt

bill bengtson, näringslivschef, timrå kommun

– Handelskammarens roll i Midlandafrågan
har varit att företräda regionens näringsliv
så att regionens tillgänglighet nationellt och
internationellt inte försämras utan ytterligare utvecklas. Samarbetet har varit väldigt
tätt i förhandlingsgruppen, där Handelskammaren bidragit med konstruktiva insatser. Vd Dick Jansson har ju dessutom själv
varit flygplatschef på Midlanda, vilket givit
samarbetet ytterligare en dimension.

>> Utan flygplats

skulle vi tvingas flytta
bertil bjugård, vd, emhart glass

– För ett exportberoende företag med kunder över hela världen är det av oerhört stor
betydelse med tillgång till bra flygförbindelser. Utan Midlanda skulle vi inte kunna
ha kvar verksamheten i Sundsvall. Handelskammaren har gjort en viktig insats för att
sy ihop en bra lösning för flygplatsen.

Trång flaskhals utan dubbelspår
det här gör vi Nej, allting går inte

snabbare. För tio år sedan tog tågresan
mellan Stockholm och Sundsvall runt
tre timmar. Nu går den på tre timmar
och 40 minuter och snart är vi uppe
kring fyra timmar.
Det är bristen på dubbelspår som
tvingar tågen att stanna för möten.
Och eftersom trafiken ökat blir
väntetiderna längre. En upprustning
av Ostkustbanan står därför högt på
regionens önskelista.
– Det går inte att ha sådana här
flaskhalsar. Om regionen ska nå framgång och få tillväxt måste infrastrukturen hänga med, konstaterar BengtGöran Persson, regionordförande för

Västernorrlands län, Handelskammaren Mittsverige.
Precis som när det gäller lobbyarbetet med E4 Sundsvall spelar
Handelskammaren Mittsverige en
viktig roll. Både som företrädare för
näringslivet och för att samla regionen. Arbetet bedrivs tillsammans med
handelskammaren i Gävleborg.
– Vi är ett välkänt varumärke i
korridorerna på departementen. Nu
ska vi samla våra argument och vässa
dem. Det här är ett samverksansprojekt där hela arbetsmarknadsregionen
– från Gävle till Härnösand – måste
mobiliseras. Målet är att vi får ett
positivt beslut hösten 2014.

>> Vi får kraft när många strävar efter samma sak
åsa hansson, informationschef, norrporten

– Handelskammarens roll för satsningen
på Ostkustbanan är unik. Det är den enda
organisationen som bortom särintressen
kan driva den här typen av frågor som är
viktiga för hela näringslivet. Framförallt kan
Handelskammaren lägga energi på kunskapsspridning och lobbyverksamhet med
resurser som det enskilda företaget oftast
saknar. Efter E4 Syd-projektet är just Ostkustbanans utbyggnad en av de viktigaste
framtidsfrågorna för Sundsvalls utveckling.
Handelskammarens inriktning på framförallt infrastruktur- och energifrågor är jätteviktig för oss som fastighetsbolag eftersom
det är viktigt för våra kunder.

Nedslag: timrå
Omkring 15 procent
av alla svenskar lider
av tinnitus. Ungefär
100 000 har så
stora besvär att det
allvarligt påverkar
deras dagliga liv.

”Tjut på du!”
Kjell har lärt sig leva med tinnitus
Som ljudet till TV:s testbild – på högsta volym. Så beskriver Kjell
Gidlöf tjutet i sitt högra öra. Efter en plågsam väntan fick han
äntligen hjälp med sin tinnitus.
– Oljudet är kvar men jag vet hur jag ska hantera det. Det finns
stöd att få, säger han.

D

et syns inte utanpå och

märks inte när man pratar
med honom. Men Kjell
Gidlöf från Laggarberg, Timrå, hör
alltid ett plågsamt, mycket högt ljud
i sitt ena öra. Tinnitusen har påverkat hela hans liv och tvingat honom
att sluta arbeta.
Problemen började när han var i
30-årsåldern.
– Jag hörde en svag pipton när
jag skulle sova, och sökte hjälp hos
läkare. Men det fanns inget att göra,
och efter ett tag hade jag vant mig.
Kjell Gidlöf är IT-konsult och van
vid att jobba mycket. Arbetsveckor
på 60 timmar var mer regel än
undantag. Men när en nära anhörig
drabbades av en svår sjukdom 2002
sade Kjells egen kropp också ifrån.
Hans tinnitus formligen exploderade.
– Det var som att plötsligt bli
knockad i en boxningsmatch, en
ständig orkan i skallen. Jag fick
panikattacker och blev sjukskriven.
Trots de svåra besvären fick Kjell
Gidlöf vänta över ett år på att träffa
en öronläkare på Sundsvalls sjukhus, som remitterade honom vidare
till hörselvården Härnösand.
Där fick han bland annat delta i
en grupp med andra drabbade.
– Det var väldigt värdefullt.
Jag fick hjälp att hitta verktyg för
att klara av oljudet. Bland annat
avslappningsövningar som flyttar
fokus. En metod är att föreställa
sig en plats som man tycker mycket
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om, i mitt fall är det ute i skogen.
Det är också viktigt att lära sig
sätta gränser.
– Jag undviker situationer där
besvären blir värre. I stället för att
ta en konflikt med barnen går jag
undan. Jag måste visserligen anpassa mig mycket, men jag har ändå
ett bra liv.
Socionomen Anita Danielsson och
psykologen Sara Andersson, som
tidigare arbetade på hörselvården i
Härnösand, har betytt mycket för
Kjell Gidlöf.
– Utan dem vet jag inte hur jag
skulle ha mått i dag, säger han.
Sedan ett och ett halvt år tillbaka
driver kvinnorna företaget 2Q
Rehab i Timrå.
– Vi hade hittat bra metoder
som vi ville utveckla tillsammans i
egen regi. Vi ser till hela individens
livssituation. Det är ett arbetssätt
som passar all rehabilitering – inte
bara vid hörselproblem, säger Anita
Danielsson.
Fortfarande har Kjell Gidlöf ofta

svårt att somna. Natten innan
intervjun har han legat vaken till
klockan fyra.
– Ibland lyssnar jag på musik för
att komma ifrån oljudet i örat men
det fungerar inte alltid. Och utan
riktig sömn orkar man inte mycket.
Helst hade Kjell Gidlöf, som i
dag är 60 år, velat fortsätta arbeta i
stället för att få förtidspension (som
numera kallas sjukersättning).

Kjell Gidlöf från
Laggarberg har lidit av
svår tinnitus i snart tio år.

Fakta: Tinnitus
Tinnitus betyder att man
hör ljud som inte hörs
utifrån. Det är ingen sjukdom utan ett symptom
som kan ha samband
med hörselskador, sjukdomar,
bettfel, läkemedel och
stress. Särskilt vanligt är
det bland industriarbetare, lantbrukare, musiker
och lärare. Varför vissa
får tinnitus är oklart,
och det finns heller inget
vetenskapligt bevisat
botemedel.
Källa: Hörselskadades
Riksförbund

– Först var jag sjukskriven i fem år
och därefter fick jag tidsbegränsad
sjukersättning i tre år medan jag
undersökte möjligheterna att gå
tillbaka till jobbet. Att vara konsult
ute hos kunder skulle bli för stressigt. Min tanke var att jobba inne
på kontoret, men tyvärr gick det
inte.
Att arbeta ute i den egna skogen
har blivit hans livlina.
– Där är jag så ofta jag orkar. Jag
kan koppla bort oljudet och känner
samtidigt att jag gör nytta.
Liksom fyra av fem med tinnitus
har Kjell Gidlöf en hörselskada.
– Jag gjorde lumpen som kanonriktare på LV5 i Sundsvall 1970-71.
Det enda hörselskydd vi fick var
vadd och vintermössa.
Han har provat hörapparat men
det gjorde bara problemen värre.
– Jag vet också att det finns apparater som sänder ut ljud som ska
neutralisera tinnitusen men har inte
provat det. För mig handlar det om
att acceptera oljudet. Jag brukar
tänka: tjut på du, mig knäcker du
inte!
Text och foto: Olof Axelsson
Illustration: Martin Larsson

Pratar om tinnitus på Y-expo
Den 19 maj håller Anita Danielsson och Sara Andersson från

Timråföretaget 2 Q Rehab ett föredrag om tinnitus på mässan
Y-expo i Timrå.

Välkommen
till timrå
och y-expo:

Företag möter företag
Välkommen till Y-expo, 19 maj, klockan 09.00-17.00,
Plåtslagarvägen 11, Timrå industriområde, planen vid Hydraul Teknik.

program

Kl. 09.00 Mässan öppnas
Kl. 11.00 Öppningstal,
näringslivschefen Bill Bengtson
Kl. 11.10 Nå dina mål, sexfaldiga
världsmästarinnan i skidskytte
Magdalena Forsberg
Kl. 11.40 Belly Power, ett nytt
friskvårdskoncept Annelie
Lindeberg

Kl. 14.00 Var rädd om din hörsel,
Timråföretaget 2Q rehab
Kl. 14.30 Arbetsrock,
musiktävling mellan företag
Kl. 15.30 Peter Germer Regionchef
Företagarna, tar pulsen på det
regionala företagsklimatet
Kl. 17.00 Mässan stänger

Möt oss på Y-expo i Timrå den 19 Maj.

Återfödelse
Återfödelse

www.ttc-ab.se

Produkter dör och produkter föds. Men vi arbetar för att så lite
som möjligt
av de
ingående materialen
ska vi
begravas
ellerför
gå att
upp iså lite
Produkter
dör och
produkter
föds. Men
arbetar
rök. Genom att tillverka en aluminiumburk av återvunnen alumisom möjligt
av
de
ingående
materialen
ska
begravas
eller
gå upp i
nium sparar du energi som räcker för att driva en dator i 24 timrök. Genom
mar. att tillverka en aluminiumburk av återvunnen alumi-

nium sparar du energi som räcker för att driva en dator i 24 timmar. Stena erbjuder små och stora företag en enkel och trygg helhetslösning för att ta hand om allt avfall för miljöriktig återvinning.

Stena erbjuder
små
ochnu?
stora
företag
en enkel
och trygg helhetsHar du frågor
redan
Kontakta
din lokala
återvinningspartner
lösningi Sundsvall
för att ta/ Timrå.
hand om allt avfall för miljöriktig återvinning.
060-53
53 30
Har duTöva
frågor
redan
nu? Kontakta din lokala återvinningspartner
Timrå 060-53 93 40
i Sundsvall / Timrå.
www.stenarecycling.se

Töva 060-53 53 30
Timrå 060-53 93 40
www.stenarecycling.se
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Nedslag: timrå

Svalt intresse för
IT-satsning bland
småföretagen
Trots att de bara behöver betala halva kostnaden är intresset svalt bland
företagen i Västernorrland och Jämtland för nya IT-satsningar.
– Företagen behöver väckas och se nyttan med IT. Det är bara ett verktyg
för att öka lönsamheten, säger Tommy Stugård, projektledare för Am-it.
Am-it står för Affärsnytta med

IT och grundtanken i projektet
är att företagen i Västernorrland
och Jämtland kan förbättra sin
effektivitet och öka affärsnyttan
genom kloka IT-satsningar.
Fram till halvårsskiftet 2012
ska totalt 20 mkr satsas i stöd
till företag i regionen med upp
till 250 anställda, och eftersom
företagen själv satsar lika mycket
innebär det en total investering
på cirka 40 mkr i nya IT-lösningar för länens företag.
Trots förmånliga stöd är
intresset svalt. Av 800 kontaktade företag har hittills endast ett
60-tal nappat på projektet och
sökt bidrag.
– Det är svårt att locka småföretagen trots att möjligheten att få
stöd både med kompetens och
ekonomiskt. Vissa ser inte nyttan, andra säger sig inte ha råd.
Småföretagare är också en grupp
som generellt har svårt att ta in

hjälp i form av externa tjänster,
heten. Den delen av stödet är
säger projektledaren Tommy
helt gratis. I nästa skede kan
Stugård.
företagen också få stöd med
– Företagarna är ofta duktiga
halva kostnaden för att ta in en
på sin kärnverksamhet men
professionell affärskonsult. Och
har dåliga
företagen kan
kunskaper på ””Regelverket är för
dessutom få
IT-området.
bidrag, normalt
statiskt då vissa
Trots att
mellan 20-25
branscher utesluts.
de kanske
procent, på
För alla skulle ha
investerat
investeringen i
rejält i både
exempelvis nya
nytta av det här
datorer och
affärssystem.
stödet”
affärssystem
Reglerna för
Tommy Stugård, projektledare am-it
så finns inte
företagsstöd gör
kompetensen att nyttja dem fullt att exempelvis transportnäringen
ut. Här finns stora effektiviseoch handelsföretag inte kan få
ringar att göra, menar Tommy
IT-stöd.
Stugård.
– Regelverket är för statiskt då
vissa branscher utesluts. För alla
skulle ha nytta av det här stödet,
Stödet är tredelat. Genom Amit kan företagen få hjälp med den säger Tommy Stugård.
Under våren 2011 görs en särinledande analysen och ta reda
skild kampanj gentemot företag
på vad det enskilda företaget
med färre än tio anställda.
behöver för att effektivisera sin
verksamhet och öka lönsamThomas ekenberg

”Vi kan spara sexsiffriga belopp”
Engbergs Transportsystem förbereder
Engbergs Transportsystem i Timrå är
nu för nästa steg, att investera i bland
ett av företagen som gjort en IT-analys via
annat handdatorer med pekskärm till
Am-it. Engbergs sköter bland annat de
förarna och ny mjukvara.
hjulburna transporterna vid SCA:s Östrands– Svårigheten är att veta när man
fabrik och ser en möjlighet att använda
ska sätta ner foten. Den tekniska
datorer på ett bättre sätt i verksamheten.
utvecklingen går så snabbt. När vi
– Det handlar om att effektivisera hela
började titta på detta 2010 fanns inga
kedjan, ordergivningen till förarna, återrappekplattor, men nu är de det självklara
portering och förhoppningsvis även faktureKjell-Arne Engberg
valet på grund av sin ”handsk-vänligring, säger vd Kjell-Arne Engberg.
– Vi har gjort en förstudie och jag räknar med att vi het”. Och väntar vi till nästa år får vi väl ännu bättre
grejor, säger Kjell-Arne Engberg.
kan spara sexsiffriga belopp genom att automatisera
våra flöden, säger han.
Thomas ekenberg
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Behöver du
hjälp med...
Skyltar & solskydd

Truckar

Försäljning/service Anders Westin:

070 570 25 24
www.matforstruck.se
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

6249
ISO/IEC 17020 (C)

Ditt lokala återvinningsföretag

Håkan tar hand
om avfallet

Mottagningsstation för miljöfarligt avfall:
Håkan tillmötesgår alla kunder inom farligt
avfall.

www.reklamologi.se

Allt inom
farligt avfall

Micke kör ADRslamsugare

Fordon för transporter och hämtning:
ADR-godkända slamsugare, flakbil, cisternrengöringar/besiktningar.

Mats Hagljung
Platschef

Ring oss för mer information!
Söråker 060-401 10, Umeå 090-13 35 00
och Östersund 063-57 60 60.

Vi vet vad som krävs för
att möta de krav som Naturvårdsverket ställer på hanteringen – vi vet vilka
regler som gäller och vilka dokument som ska fyllas i. Det ger dig trygghet
och gör att du kan koncentrera dig på din verksamhet.
På Lu n d s ta M s k a n v i Fa R Li gt av Fa LL .

Vi har utbildad personal, godkända ADR-fordon och vi har mellanlager för
farligt avfall i Östersund, Sundsvall och Umeå. Vi samlar in spillolja, oljefilter, hydraulslangar, emulsion och tömmer tvättrännor och oljeavskiljare.
va R M t vä Lko M M en at t ko n ta k ta o s s !

C eRt i f i eR A D

Lundstams Åkeri & Återvinning
Hamnvägen 3 L, 860 35 Söråker
w w w. Lu n d s ta M s . s e

Lundstams återvinner tidningar, wellpapp, olja samt pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar.
Vi arbetar för ett resurssnålt och miljöanpassat samhälle.
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Behöver du
hjälp med...
Var parkerar jag bilen?
Har du frågor rörande parkering i Sundsvall, besök då

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

Vårens
teknik
Byt ut kaffemaskinen

Bioenergi

Flisning av energived

Butiken Hammacher Schlemmer säljer något
som kan piffa upp vilket kontorslandskap som
helst; nämligen en klassisk, gigantisk tuggummimaskin. Den två meter höga maskinen rymmer
över 14 000 tuggummin och återförsäljaren
garanterar att det klassiska ”klick-klack”-ljudet
hörs då de matas ut. Strax över 25 000 kronor
går kalaset loss på.
www.hammacher.com

Ladda med
bränsleceller

PowerTrekk använder bränslecellsteknik för at
ladda upp prylar via USB vart som helst utan
tillgång till eluttag. Ett bränslepack kallat Powe
sätts in i PowerTrekken tillsammans med vatte
räcker för att ladda upp ett tomt smartphoneb
det är dags att byta bränslepack.
www.powertrekk.com

Efterlängtade sm

Nu har Samsungs nya stolthet Nexus S komm
One har blivit försenad på grund av svårighete
som ska sitta i luren. Den Nexus S som släpps
en lcd-skärm. Funktionalitet ska dock vara ung
fram telefonen i samarbete med Google och d
Android 2.3. Pekskärmen är 4 tum stor och p
stödjer NFC (Near Field Communication) som
betala i butiker och spås kunna ersätta betalk
www.samsung.com

Den försenade businesstelefonen E7 från Nok
Sverige. QWERTY-tangentbord, 4-tumsskärm,
utgång är några intressanta egenskaper. Prise
www.nokia.se

Lagra med stil

Affärssäkerhet

FÅRförDU
VADskull...
DU
Ring
säkerhets

BETALAR
FÖR?
Tel:
070-66 07
372
Oberoende kontroll
DU FÅR
www.fi
rma372.se
och
upphandling

...är du anställd ?

av din säkerhet
kommer att
spara både
din tid och
pengar!

Näringsliv guidar dig till:

GRATIS
LUNCH
FÖRELÄSNING

Maskin- och transporttjänster
om säkerheten
i din bostad
när företaget
anlitar firma372

Tipsa chefen!

Ring för säkerhets skull...

Om du är bilfantast eller helt enkelt trött på externa hårddiskar
utan stilpoäng så kan Asus Lamborghini-modeller vara något
för dig. Välj mellan 500 GB eller 700 GB lagringsutrymme för 119 dollar (cirka 800 kronor) respektive
139 dollar (cirka 950 kronor). Ganska
saftigt pris med tanke på att
många externa hårddiskar med 2 TB utrymme
kan fås för en bra bit
under tusenlappen, men
smakar det så kostar det.
www.asus.com

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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Ordning och reda på skrivbordet
Designern Christian Vivanco
tycker att du ska förvara pennor
och dokument i hans skapelse
kallad Under My Roof. Kanske
kan det skapa ordning i kaoset.
Om inte så finns en annan
lösning från designgruppen
onetwo, nämligen ett skrivbord
med möjlighet att lägga en övre
bordsskiva över den undre då du
jobbat klart och plötsligt har du
en ren skrivbordsyta tillgänglig.
Bägge lösningarna är än så
länge i konceptstadiet, så det
dröjer innan du kan bli av med
oredan.
www.christianvivanco.com
www.onetwo.lt

Sparrow fören

Nya mejlklienten Sparrow för Ma
sedan kan mejlen skötas i
Twitterklienten. Enkl
Gmail via webb
www.s

tt

erPukk
en och
batteri innan

martphones

mit till Sverige. Uppföljaren till Nexus
er att få fram de amoled-skärmar
s här kommer därför istället att ha
gefär densamma. Samsung har tagit
den kör det nya operativsystemet
processorn på 1 gigahertz. Mobilen
bland annat kan användas för att
korten. Pris: runt 5 000 kronor.

Proffs på lokalvård
och mycket mer...
En välskött utemiljö ger kunder och besökare ett positivt första
intryck. Vi tar hand om vårstädningen, samtidigt som vi kan sköta

kia har också den letat sig till
8-megapixelkamera och HDMIet landar runt 6 000 kronor.

lokalvården i era kontor och trapphus. Allt för att förenkla för er
som kund. Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda, ring oss eller

Fotograf: Jens L´Estrade

besök vår hemsida, så berättar vi mer.

Scart till hdmi
Scart-ingångar till bildskärmar är långtifrån en
självklarhet idag vilket kan ställa till med problem
om den gamla videobandspelaren eller spelkonsolen ska dammas av. För dessa lägen har Deltaco
släppt en adapter som fixar övergången från
scart till hdmi och låter gammalt och nytt mötas.
www.deltaco.se

nklar mejlandet

Kontaktuppgifter till
våra kontor hittar ni på
www.nmv.se.

Just nu
bjuder vi på
förbundsavgiften
i 3 månader

Förmånliga
rabatter & tjänster
För att förbättra din trygghet som
egenföretagare har vi tagit fram
erbjudanden till våra medlemmar.
Läs mer på unionen.se

ac kopplas till dina Gmail-konton och
i ett gränssnitt som liknar den officiella
lare, effektivare och smidigare än att sköta
bläsaren. 75 kronor i Mac App Store.
sparrowmailapp.com

Alberto Rivarola din regionala kontakt.

Viktor Lövgren
viktor@naringsliv.to
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Behöver du
hjälp med...

Krönika: Marknadsföring

Facebook och Twitter
– ingen affärsgaranti

Personaluthyrning och rekrytering

Tel: 070-751 66 92
www.staffup.se
Yrkes & profilkläder

Tel: 060-600 71 20
www.yp.nu
Företagsutveckling
Låt oss ta hand om
Ekonomi & Administration
Fastighetsskötsel

Elisabeth Nylander, Omr. chef
företag: 070-654 13 96

Kontorsmaskiner

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

Entréer, dörrautomatik,
kontors- & miljöinredning

Telefoni & kommunikation
Bloggar, Twitter och Facebook växer allt snabbare. Nya
konsultföretag lovprisar möjligheterna i de sociala medierna
och lovar guld och gröna skogar. Min uppfattning är dock
att för de flesta mindre och medelstora företag är de sociala
medierna en överskattad kanal – åtminstone om det handlar
om konkret affärsnytta.
Tveksamheten inom näringslivet är också fortfarande
rätt stor, framförallt hos mindre företag. Och det finns en
anledning till detta. Dygnet har fortfarande bara 24 timmar.
Det gäller för varje företagare att nyttja sin tid så effektivt
som möjligt. Att skapa nya intäkter, nya affärer och konkret
affärsnytta via de sociala medierna är svårt, till med för våra
stora nationella jättar. Visst finns det också goda exempel på
företag som faktiskt gör fler affärer genom de sociala medierna. Men det krävs ett stort engagemang, enormt mycket tid
och en tydlig, långsiktig strategi.
Affärer görs ytterst alltid mellan två individer som har förtroende för varandra. En förutsättning för att bygga förtroende
är den personliga kontakten, att träffas öga-mot-öga, prata
med varandra på telefonen eller kanske träffas på en mässa.
Jag är övertygad om att många företag snabbt skulle göra
fler och bättre affärer om de prioriterade mer tid på de personliga mötena med sina kunder eller blivande kunder, än att
försöka ta plats i de sociala medierna.
De sociala medierna är visserligen här för att stanna. Men
skapar de verkligen några fler affärer för regionens företag
(förutom för konsulterna)? Jag är som sagt tveksam.
Om du ändå tar plats i de sociala medierna med
ditt företag. Största möjliga ärlighet och öppenhet är en ledstjärna. Det bygger förtroende och
respekt. Säg som det är så att mottagaren
verkligen förstår, det gäller i all kommunikation. Även i cyberrymden.
Glöm inte heller att de sociala medierna är
en utmärkt och snabb källa till kunskap om
utvecklingen i den egna branschen. Det finns
gott om både nyheter och skvaller på nätet.
För de traditionella nyhetsmedierna är i dag
bloggsfären, Twitter och Facebook en stor
källa till nyheter.

Lars-Erik Marklund
Tel: 070-2398047

Behöver du
hjälp med...

lars-erik.marklund@mediegruppen.com

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

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

Boka din plats här.
Kontakta våra säljare på 060 - 57 21 50
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Personbilskänsla med
plats för upp till sju
personer bjuder denna
nya folkabuss på.

50-åring i ny tappning
I fjol firade folka-bussen sitt 50-årsjubileum. I dag har Volkswagen en hel flora av
persontransportörer. Nya, kraftigt uppgraderade Sharan är en charmig och duktig rackare.

D

e första modellernas

hårda, obekväma säten
känns ljusår borta när
man prövar att sätta sig i den nya
sjusitsaren. Kanske att utseendet
inte lockar till kärlek vid första
ögonkastet, men för den som väl
kört eller åkt med framstår nya
Sharan som rena komfortkungen i
klassen. Det är knappast en bil man
bygger om till campingfordon, så
som många gjorde med de klassiska folkabussarna. Men för den
som har behov av en bil som sju
vuxna kan färdas i är Sharan ett
vinnande val. Fem personer åker
riktigt bekvämt och med den tredje
stolsraden nerfälld i golvet finns
det gott om plats för semesterbagaget. Två vuxna sitter helt okej på
de bakersta platserna, men då är
lastutrymmet begränsat.
Bilen är lika lättkörd som en
personbil, den stora karossen märks
knappt. Körställningen är hög och
bekväm och ger en perfekt överblick i trafiken. De bekväma skjutdörrarna ger passagerna ett lätt och
bra insteg. Testbilen var utrustad
med elmanöverade dörrar, med ett

enkelt knapptryck kan dörrarna
både öppnas och stängas.
Flexibel är uttrycket som verkligen stämmer in på Sharan. Med
några enkla handgrepp fäller man
de fem sätena bak och får då en
lastyta på hela 2 400 liter som sväljer upp till två meter långa föremål.
Det går också att fälla ryggstödet
på passagerarsidan fram och då vinner man ytterligare en meter.
På långresa visar sig körställningen vara ytterst bekväm och
ljudkomforten överraskande god.
Under huven sitter en 140-hästars
turbodiesel med bränslesparande
start- och stoppfunktion. När motorn kommit upp i arbetstemperatur
stängs motorn av när man bromsar
till stillastående, till exempel vid ett
rött trafikljus. Sedan är det bara att
släppa bromsen och motorn startar
igen. Bekvämt och lätt att lära sig!
Motoreffekten räcker till även
med fullastad bil. Det borgar det
fina vridmomentet på 320 Nm för.
Mest överraskande var nog den
låga bränsleförbrukningen. Trots bilens storlek ligger förbrukningen på

En ombonad och bra utrustad
förarplats med tydliga
lättavlästa instrument.
Navigatorn är inte standard
men ett bra tillval för
långresa till okända mål.

Volkswagen
Sharan
Pris: Från 289 500
(testbilen 329 700
kronor).
Modell: MPV/flexbil
Motor: 2-liters turbodiesel.
Effekt: 140 hästkrafter.
Vridmoment: 320 Nm.
Prestanda: 0–100 km/h
10,9 sekunder.
Toppfart: 191 km/h.
Förbrukning blandad
körning: 5,7 liter per
100 km.
CO2-utsläpp: 149 g/
km.
++ Komfort
Utrymme
Flexibel
Bränsleförbrukning
-- Lite dyr fullutrustad

5,7 liter diesel per 100 km blandad
körning. Kombinationen med 70literstank ger Sharan en räckvidd på
långt över 100 mil.
Första generationen av Sharan
kom för 15 år sedan. Då var det
samarbete med Seat (Alhambra)
och Ford (Galaxy), men nu står
VW:s familjebuss på egna ben. En
klar kvalitetshöjning visar provkörningen.
För den som har behov stort
utrymme och flera sittplatser är
VW Sharan svår att gå förbi. Den
gamla klassiska folkabussen har fått
en värdig efterföljare. Men det enda
de har gemensamt är VW-märket i
fronten.
Text och foto: Gunnar Almberg
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Hård, tuff
ocH snygg
stödmurar för proffs från timrå Betong

Timrå Betongs stödmur
ReCon har sedan lanseringen
2008 blivit en favorit hos
entreprenörer. Det är lätt att
förstå varför.
Muren är lätt att montera,
stilren och enormt kraftfull.
ReCon passar perfekt när
kraven är extra stora, som
exempelvis vid vägbygget
vid köpcentrumet Birsta
utanför Sundsvall. Där
anlades under 2009 en stödmur på 1500 kvadratmeter
som väger 2000 ton.
Allt producerades på Timrå
Betong.
Så när du vill ha en riktigt
bra stödmur, tänk Timrå
Betong.

ReCon stödmur har en granitliknande utseende och
består av hållbar frostbeständig högkvalitativ betong.

Timrå Betong • Telefon: 060-579050 • www.timrabetong.se

Vi samarbetar med
Ung Företagsamhet
i Norrland
”Helt fantastiska maskiner”
Våra maskiner används när det städas
inom butiker, restauranger, bilhallar,
industrin, lager, idrottsanläggningar,
skolor, sjukhus etc.

Pioneering solutions för everyday life

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

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

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

Gå in på vår hemsida
och läs mer om vårt stora utbud
av begagnade städmaskiner.
Vi har både skurmaskiner och
sopmaskiner i alla prisklasser.
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Tel:Tel.
060-12
91 00
060-12
91 •00www.johans.se
• www.johans.se
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Hejsan
företagare,
sugen på
ett ökat
resultat?

Magasinet du håller i din hand är en produkt
vi utvecklat tillsammans med vår kund. Vi på
Duplicera ansvarar för layout och redigering
av Näringsliv Västernorrland. Vi jobbar med
tryckta medier, tv-, radioreklam och webb.
Självklart brinner vi för snygg design och
formgivning men viktigast för oss och våra
kunder är alltid resultatet. Vi finns i Sundsvall
men våra kunder finns i hela Sverige. Några av
dem kan du se i pilen ovan.
Läs mer om oss och vad vi kan göra för
dig på www.duplicera.nu. Välkommen till
Duplicera, en helt vanlig resultatbyrå!

Hallå där...
... Malin Andersson, som den 18 februari
registrerade Östersunds Hundforum AB
tillsammans med Jenny Hedin.
Vem är du och vad har du för bakgrund?

- Jag är 23 år och är från Karlstad. För tre år sedan flyttade
jag upp till Åre och sedan två år bor jag i lägenhet i Östersund.
Jag studerar till socionom med internationell inriktning. Jag har
erfarenhet från hotell och restaurang och har arbetat fem år i
reception i Karlstad, Oslo och Åre. Utöver allt annat jobbar både
jag och Jenny nu halvtid på en Statoil- station.
Varför startade ni eget?

– Vi är båda aktiva hundägare. Jag har tre hundar och har gått
olika kurser inom hundsport. Jenny föder upp dvärgpinscher och
har tidigare haft hundbutik i Krokom. Vi såg att det fanns behov
av hunddagis med mera här i Östersund. När vi bestämt oss fick
vi på en månad lokaler på Östersundstravet och kunde öppna den
1 mars.
Vad erbjuder ni för produkter och tjänster?

– Vi har hunddagis, hundpensionat och butik. Vi anordnar också
kurser och events, till exempel ”kvällar” med olika föreläsare.
Vilka är kunderna?

– Privatpersoner främst från Östersund men även från andra delar
av Jämtland. Till sommaren kommer vi även att rikta in oss på
turister. Hittills väger den minsta hunden 1,5 kilo och den största
70.
Hur kommer företaget att utvecklas?

En helt vanlig
resultatbyrå.

– Vi har förhoppningar att utveckla alla delar av verksamheten. I
dag har vi åtta boxar men det blir sju till inom ett par månader.
Vi kommer också att ordna ett utehägn. Just nu är det bara två
verksamma men vi hoppas att kunna anställa någon inom ett år.
icera.nu

w.dupl
dsvall 060 -12 71 31 ww
Esplanaden 10 a Sun

Har du någon förebild som företagare?

– Min pappa Stein. Han har drivit företag inom pappersmasseindustrin och är fortfarande aktiv som företagare.
Vilka är dina starka och svaga sidor som företagare?

– Starkt: Ser helheten, har splitvision. Svagt: Vill att allt ska gå
snabbt.
Anders Hammarberg
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Dags att
att nominera
Dags
nominera

Nom
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Årets Företagare
Årets
Företagare
i Sundsvall 2010

i Sundsvall 2010
Företagarna i Sundsvall och Sundsvalls
kommun korar
Årets Företagare
2010.
Företagarna
i Sundsvall
och Sundsvalls

kommun korar Årets Företagare 2010.
För att en företagare ska kunna bli
nominerad ska följande kriterier uppfyllas.

För att en företagare ska kunna bli
Årets Företagare
ska:
nominerad
ska följande
kriterier uppfyllas.
• visa prov på att vara extra kreativ och
Årets
Företagare ska:

företagsam på ett sätt som bör premieras

•• visa
på att vara extra kreativ och
äga prov
företaget
företagsam på ett sätt som bör premieras
• genom gott ledarskap, vara en god
• äga
företaget
förebild
och ambassadör för företagare

företagaren
ha drivit
•• genom
gott måste
ledarskap,
varaföretaget
en godi
minst
tre
år
förebild och ambassadör för företagare
ha företagetsmåste
som sinhahuvudsakliga
•• företagaren
drivit företaget i
sysselsättning och aktivt driva företaget
minst tre år
• ha god lönsamhet

NÄRA EN
KONKURS?
KRIS I BOLAGET?
VI HJÄLPER.
ngar

• Alternativ – sök oss för närmare upplysni
• Juridisk hjälp
• Bankreferens
• AB köpes och säljes

Agentur Stenen 108166 AB
Org.nr: 556621-9209

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

Välkommen till vår
reklamkanal!

Se alla
kunder på
webben!

• ha företagets som sin huvudsakliga
• sysselsättning
inte ha några betalningsanmärkningar
och aktivt driva företaget
företaget måste ha sitt säte inom
•• ha
god lönsamhet
Sundsvalls kommun

• inte ha några betalningsanmärkningar
Företagare
2010
•Årets
företaget
måstei Sundsvall
ha sitt säte
inom
Vinnaren
av den
stora äran och en prischeck
Sundsvalls
kommun

om 25 000 kronor presenteras vid Sundsvalls
Business Awards, den 15 september 2011

Årets Företagare i Sundsvall 2010

Läs mer och
lämna
din nominering
via:prischeck
Vinnaren
av den
stora
äran och en
www.businessawards.se/priser/
om
25 000 kronor presenteras vid Sundsvalls
nominera-arets-foretagare/
Business Awards, den 15 september 2011

Läs mer och lämna din nominering via:
www.businessawards.se/priser/
nominera-arets-foretagare/
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www.eyechannel.se

Kontakta
oss gällande:
•
•
•
•
•

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

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

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!

Vi har

060 - 17 83 40
www.westhagen.se

Vi utvecklar din kommunikation
– besök vår nya hemsida:
www.mediegruppen.com

Lokala lokaler.
f a s t i g h e t e r

060-13 95 60
na.se
www.norrlandspojkar

Din lokala byggentreprenör

www.mpunkten.nu
060 12 96 96

JO BB

?

ÖP PET

www.ellextre.se

nya företag i länet

Härnösand
Antjärns Camping AB
HÄRNÖSAND
Reg. datum: 2011-04-08
Aktiebolaget ska bedriva camping och därmed
förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Sjoerd Jan
Antoon Zijlstra

Sundsvall
Din Trafikskola i Västernorrland AB
Stigevägen 10, INDAL
Reg. datum: 2011-04-02
Bolaget ska bedriva trafikskoleverksamhet med allt
inom körkortsutbildning, samt reprationer, tillverkning och handel inom fordonsbranschen. Styrelseledamot: Ann-Christine Margareta Bergström
AB Norrlandshantverkarna
Västra Långgatan 69 A, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-04-08
Företaget ska bedriva bygg och entreprenadverksamhet mot företag, privatpersoner och
bostadsrättsföreningar. Styrelseledamöter: Kämp
Per Lennart Hagman (ordförande), Rainer Jan
Peter Åminne
Bäräng invest AB
Hjortgatan 3 D, SUNDSVALL

Forts på sidan 33
Reg. datum: 2011-04-05
Bolaget ska bedriva handel med fast egendom och
värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamöter: Hans Erik Tegeback (vd),
Kerstin Birgitta Tegeback (ordförande)
Defab AB
Lysekilsvägen 80, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-04-08
Bolaget ska bedriva åkeriverksamhet och markentreprenad och därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Jan Peter Johansson
Hoope Enterprise AB
Arrendatorsvägen 11, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-04-06
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom.
Styrelseledamot: Marcus Peter Hoope
Jan Blumenberg Geokonsult AB
Tränarvägen 31, SUNDSVALL
Reg. datum: 2011-04-08
Bolaget ska bedriva konsultationer inom byggbranschen och idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Jan Folke Blumenberg
Casa Alnö Restaurang AB
Raholmsvägen 22, ALNÖ
Reg. datum: 2011-04-08
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet med

försäljning av snabbmat, tillhandahålla hemkörning inom nämnda bransch samt därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamot: Samija Jasar

Timrå
T. Nyman Entreprenad AB
Skilsåker 748, SÖRÅKER
Reg. datum: 2011-04-08
Bolaget ska bedriva gräv- och markarbeten, montering samt reparation av pooler, byggnadsarbeten
och snickeriarbeten, personaluthyrning i form av
förartjänster, handel med värdepapper samt annan
därmed förenlig verksamhet. Styrelseled: Rolf Torbjörn Nyman (ordf.), Inga Margit Katarina Olsson

Kramfors

verksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamöter: Bo Sune Valdemar Johansson
(ordförande), Hans Olof Gunnar Furberg, Hans
Lennart Johan Garneij

Sollefteå
Junsele Elservice AB
Kronvägen 29, JUNSELE
Reg. datum: 2011-03-29
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva
elinstallationer, försäljning av vitvaror och elmaterial och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Hans Ove Svensson

Ånge

Näslunden AB
Näs 123, DOCKSTA
Reg. datum: 2011-04-08
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, samt
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Per
Anders Näslund

Gutic Alltjänst AB
Floravägen 34, ÅNGE
Reg. datum: 2011-03-14
Bolaget skall bedriva transportverksamhet, maskintjänst, uthyrning av tjänster, torgförsäljning av
livsmedel, köpa och sälja bilar, export och import
av livsmedel. Styrelseledamot: Mersudin Gutic

Kramfors Scenproduktion AB
Hällgumsgatan 90, KRAMFORS
Reg. datum: 2011-04-05
Bolaget ska idka scenproduktion, text och
musikproduktion, audioproduktion och förlags-

Söderbergs Handelsträdgård AB
Norra Gullgård 505, FRÄNSTA
Reg. datum: 2011-03-23
Bolaget ska bedriva handel med växter, odling
samt entreprenad- verksamhet i anslutning härtill,
27

Äntligen är väntan över! Som ivriga kalvar på grönbete kickstartar vi nu bikesäsongen på allvar. Kom in till oss och frossa
i årets nyheter från Kawasaki, Harley Davidson, Honda och BMW. Det är aldrig för sent att börja leva. Dream it. Live it.

NORRA VÄGEN 8, SUNDSVALL

060-61 33 15

MÅN-FRE 7-18 LÖR 11-15

FIAT Panda
1,136:-/mån

**

97,900:- (ord. pris 113.400:-)
** Baserat på 20% kontantinsats, 36 månader, 50% restvärde, 5,95% Ränta.
Panda: 69Hk, Euro5, 0,49 liter/mil.

FIAT bravo 1,4 active
1,507:-/mån
129,900:*

(ord. pris 149.900:-)

* Baserat på 20% kontantinsats, 36 månader, 50% restvärde 5,95% Ränta.
1,4 90Hk, Euro5, 0,63 liter/mil, 149gCo2. Bilen på bilden är extrautrustad.

Välkommen in och provkör en FIAT idag!
NORRA VÄGEN 8, SUNDSVALL
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060-16 75 00

MÅN-FRE 7-18 LÖR 11-15

WWW.NORTHBIKE.SE

Krönika: Ägarskiften

Värdera bolaget rätt
– undvik ”tumregler”
Jag får många frågor om värdering av bolag, oftast inför ett köp
eller en försäljning.

”

Tror på det lilla samhället
Sedan en tid har jag mitt bageri och café
i Ullånger. Trots att det är ett litet samhälle
finns det mesta och framtidstron är stor.
Dagligen möts jag av positiva människor,
vilket är bra både för mig och mitt företag.”
Ingrid Ölund
Skogs-Hildas

Att bilda sig en uppfattning om värdet ligger i både säljarens
och köparens intresse. Ligger parterna för långt ifrån varandra
finns en uppenbar risk att man inte lyckas genomföra en för
båda parter förhoppningsvis framgångsrik affär. Att hantera
värdefrågan i ett tidigt skede i transaktionsprocessen
sparar tid, pengar och mycket energi för alla inblandade.
Oavsett syftet rekommenderar jag alltid vedertagna värderingsmetoder. Används i stället någon av de otaliga ”tumregler” som
florerar antar man att det inte finns några behov av justeringar,
vilket oftast ger ett felaktigt värde på rörelsen i bolaget.
Det är framtida kassaflöden som möjliggör avkastning till ägaren och återbetalning av förvärvskrediter. Därför är avkastningsvärdering vanligast, även om metoden är komplex och därmed
kräver relevant erfarenhet.
Intäkter och kostnader marknadsjusteras samtidigt som rörelsefrämmande intäkter och kostnader exkluderas. Inte sällan
behöver man dessutom justera balansräkningen för att tydliggöra vilka tillgångar och skulder som verkligen är relaterade till
rörelsen.
Historiken ger en vägledning och tydliggör olika samband för
bolagets verksamhet – man får en bild av hur allt ”hänger
ihop”. Med justerade historiska resultat- och balansräkningar
kan man därefter analysera framtida prognoser och härleda det
framtida fria kassaflödet efter skatt, det vill säga
det som ligger till grund för rörelsens värde.
Utöver dessa justeringar ligger en stor utmaning
i att fastställa den marknadsmässiga vägda
kapitalkostnaden – avkastningskravet – som
ska återspegla bedömd risknivå i verksamheten samt tidsvärdet av pengar.
Avslutningsvis vill jag poängtera att ett
framräknat värde inte nödvändigtvis sammanfaller med det pris man erhåller.
En köpare kan vara beredd att betala mer,
i vissa fall delar man med sig av de synergier
eller strategiska värden förvärvet medför.
En riktig värdering är dock en mycket bra
utgångspunkt och ger även en bild av områden
som nuvarande ägare kan jobba med för att
förbättra kassaflödet och därmed även värdet.

Mats Öberg
mats.oberg@se.pwc.com
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Besök oss på webben
A!
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www.forestproducts.sca.com

Brandutbildningar i samverkan
med Räddningstjänsten

www.brandskyddsforeningen.se

Slagkraftig finansiering
Rådgivande inspel
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Terminalvägen 12, 861 36 TIMRÅ
Tel: 060 53 71 70

www.enwa.com

mitt.almi.se

www.vidvinkel.se

Er kompletta produktionspartner

www.investa.se
www.fromells.se

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
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Bara fantasin
sätter gränser.
NÄRINGSLIV:s
friskvårdsexpert
Viveka Westin visar
Jörgen Söderman hur han
kan styrketräna nere vid
Selångersån i Sundsvall.

Vår kompetens, er framgång

Våga växa!

Följ Jörgens väg mot bättre hälsa

Ett bra ledarskap bidrar till trivsel, hög prestation och en
framgångsrik organisation. Att öka förståelsen för ledarskapets
och organisationens förutsättningar ger möjlighet att stärka
tillgängliga resurser på bästa sätt. Vi har kunniga och erfarna
psykologer och socionomer som dagligen arbetar med stöd till
ledare och organisationer.
Kontakta oss för att se hur vi kan möta era önskemål.

Vardagsmotionen
som gör skillnad

Commodia erbjuder
bland annat:
• coachning för ledare
• arbetslagsutveckling
• organisationsanalyser

Både vågen och måttbandet visar att de nya
matvanorna gett resultat. Nu är det dags för
Jörgen Söderman att ta motionen på allvar.

I

	
  

!
?

rsöker vi
Kontakta oss så fö
köpare!
matcha dig med en
Under våren kartlägger vi vilka företag i kommunen som
är eller kan bli till salu. Vi tar med oss ett urval till en mässa
i Stockholm under hösten. Målet är att möta människor
som vill flytta till Kramfors och driva företag. Någon kanske
vill förvalta ditt varumärke! Tveka inte att kontakta oss med
dina tankar och frågor. Välkommen att höra av dig!
Ulla Gustafsson
Tel. 070-342 78 81 ulla@mofbyran.se

Läs mer på www.kramfors.se/näringsliv

pedalreklam.com

www.commodia.se • 063-670 20 00

förra numret lärde vi
känna Jörgen Söderman,
51-årig lastbilschaufför
från Sundsvall. Med stöd från
NÄRINGSLIV:s friskvårdsexpert Viveka Westin ska
han komma tillrätta med sin
övervikt.
De första veckorna har fokus
legat på maten. Mer regelbundna måltider, mindre kolhydrater
och inget småätande.
Och det tycks ha gett resultat. På sex veckor har Jörgen
tappat tre kilo i vikt.
– Ännu roligare är att han
minskat flera centimeter. Ett
kilo fett tar fem gånger så
mycket volym som ett kilo
muskler. Därför säger måttbandet mer än vågen, konstaterar
Viveka Westin.
En gång i veckan träffas de
för att prata om mat och hälsa.
– Jag tänker på ett annat sätt
nu. När jag och sambon var
på restaurang tog jag en bit av
deras bröd. Tidigare hade jag
tagit fyra, säger Jörgen.
Att tänka på kosten är
viktigt, men det räcker inte för

att han ska nå målet: Minus 20
kilo och slippa medicinera mot
sin diabetes.
Långa arbetspass och oregelbundna arbetstider gör det
svårt att planera in motion.
Därför gäller det att ta varje
chans. När Jörgen levererar olja
hos kunderna står han vid bilen
och väntar. Av säkerhetsskäl får
den inte lämnas obevakad.
– Passa på att röra dig. Gå
snabbt runt bilen. Gör knäböjningar och utfall, lyft något
lagom tungt. Styrketräning sätter fart på ämnesomsättningen,
säger Viveka Westin.
Jörgen ser skeptisk ut men
försäkrar att han ska försöka.
– Jag har i alla fall börjat
komma igång med dagliga
promenader. När jag lämnade
in bilen på verkstaden gick jag
i en halvtimme i stället för att
sätta mig och vänta.
Viveka Westin ser stolt ut och
påpekar de gamla visdomsorden:
– Det är motionen som blir
av som ger effekt.
Text och foto: Olof Axelsson

I nästa nummer:
www.kramfors.se/näringsliv

Glöm inte den mentala biten
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Fotboll + konferens =

Toppa konferensresan med att se europeisk toppfotboll eller spetsa den interna säljtävlingen
med en Formel 1-tävling. För resebyrån Steve Perryman Sport Travel har företagskunderna
blivit en allt viktigare kundgrupp.

T

omas Kull har varit med

från starten i Östersund
1997.
– Jag hade en kompis som ofta
åkte till England för att titta på
fotboll och tanken växte på att vi
kunde göra något affärsmässigt av
intresset och de kontakter som han
byggt upp.
Företaget startade i liten skala
och hade under de första åren mest
privatpersoner som kunder.
Fotbollsresorna var och är de mest
populära, men resebyrån har även
aktiviteter som motorsport, ishockey
och konserter på programmet
– I takt med att vi växte skaffade
vi oss också breda kunskaper om de
destinationer och städer dit vi ordnade våra resor, om hotell, konferensanläggningar och så vidare, och
vi förstod att vi kunde sy ihop bra
erbjudanden även för företag.
I början av 2000-talet växte intresset snabbt, både från företag och
från privatpersoner. En orsak var att
det gick ganska bra för Sverige i EM
och VM.
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– Visst är det så att vi är beroende
av hur det går för svenska landslag
och enskilda svenskar i de europeiska topplagen. När Zlatan flyttade
från Barcelona till Milan så ökade
intresset direkt för att åka och titta
på italiensk fotboll.
En av kunderna är Östersunds FK.
Klubben ser fotbollsresor som ett
nytt sätt att knyta till sig företag
som sponsorer. I vår har klubben för
första gången erbjudit sina sponsorer en resa till Manchester med
fotboll på programmet.
– Det räcker inte längre att
erbjuda sponsorerna en skylt på
arenan. Vi måste kunna erbjuda
mervärden för att kunna locka
sponsorerna. Och det här är ett sätt.
För att stärka kundrelationerna och
vårda våra sponsorer var det en
mycket bra resa, menar Jonas Nilsson, marknadschef för klubben.
I dag står företagsmarkanden för
ungefär hälften av omsättningen för
Steve Perrrymann och Tomas Kull
tror på fortsatt tillväxt.

““Det räcker
inte längre
att erbjuda
sponsorerna
en skylt på
arenan. Vi
måste kunna
erbjuda
mervärden
för att locka
sponsorerna.”
Tomas Kull

– Många gillar kombinationen att
konferera i en europeisk storstad
med dess utbud av kultur, shopping och nöje och att dessutom se
en fotbollsmatch eller en konsert
tillsammans, menar Tomas Kull.
Men det handlar inte bara om
att göra roliga saker tillsammans.
Företagen har blivit mer målinriktade och vill verkligen ha ut något
av vistelsen.
– Vi ser också att företagen efterfrågar effektiva resor. Att konferera
på dagen, se en match på kvällen
och så åka hem nästa dag är inte
ovanligt, säger Tomas Kull.
Steve Perrymann är med sina
27 anställda och omsättning på
cirka 120 mkr störst i Norden på
sportresor. Med åren har också
verksamheten växt med nya kontor:
i Stockholm och Lund, Oslo och
Helsingfors samt i London.
– Trots nätets fördelar ser vi att
den lokala närvaron är viktig och
att vi behöver finns på plats på de
olika marknaderna, säger Tomas
Kull.

Kombinationen konferens och att
se elitidrott blir allt vanligare.
Att tillsammans få uppleva en
match på ett fullsatt Camp Nou
med 95 000 hängivna fans är en
fantastisk upplevelse.
Foto: FC Barcelona

Testa om
kick-offen är
avdragsgill
Här är frågorna som avgör om kickoffen går att dra av. Med ett eller flera
”NJA” kan du räkna med att Skatteverket
ställer frågor. Och får du något ”NEJ” blir
avdraget sannolikt underkänt.
Åker företaget och dess anställda iväg på en

= sant

kick-off eller konferens så är hela arrangemanget
normalt avdragsgillt för företaget. Men det
finns vissa tumregler att hålla reda på. En är att
studie- eller konferenstiden bör vara minst sex
timmar per dag.
Under en vecka bör den effektiva studie- eller
konferenstiden omfatta minst 30 timmar, jämnt
fördelade under veckan.
Det gör alltså inget om resan har ett visst
inslag av nöjen – det avgörande är hur stort
inslaget av nöje och rekreation är.
Även konferensens syfte och företagets nytta

Vem är då Steve Perrymann?

– Han var en hyllad fotbollsspelare
och gjorde 866 matcher för Tottenham mellan åren 1969 och 1986
och har även haft en framgångsrik
tränarkarriär. Han är delägare i
företaget sedan starten och har
fungerat som en dörröppnare för
oss tack vare sina många goda kontakter inom fotbollsvärlden, säger
Tomas Kull.

med aktiviteten har betydelse för Skatteverket.
Rör det sig om arbetsuppgifter som lika gärna
kunde göras hemma på kontoret, är syftet att
fira en order eller muntra upp personalen så kan
avdraget bli ifrågasatt.
Skatteverket tittar också på om kick-offen eller konferensen sker under en helg eller förläggs
till ett mycket populärt turistmål.
Men detsamma gäller här. Det är inget fel i
sig att konferera under en helg på det hetaste
turistmålet, bara du kan motivera syftet och nyttan med detta.
Thomas Ekenberg

Snabbguide:
OK = Skatteverket har inget att invända
NJA = Skatteverket vill veta mera
NEJ = Avdraget blir underkänt.
	Det här är en belöningsresa.
Hur lång är kick-offen?
Två veckor
Två dagar

NJA
OK

Pågår kick-offen under en helg?
Ja
NJA
Nej
OK
Följer familjen med?
Ja
Nej

NJA
OK

Vart går resan?
Thailand
Södra Spanien
Gnarp

NJA
NJA
OK

Vad är syftet?
Fira den nya storordern
Lära känna varandra/teambuilding
Säljträning
Analysera företagets mål

NEJ
NJA
OK
OK

Vad ingår i programmet?
Teaterbesök
Forsränning
Föreläsningar i konferenssal

NJA
NJA
OK

Hur stor del är effektivt arbete?
Ett par timmar per dag
NEJ
Sex timmar per dag
OK
Finns ett skriftligt program?
Nej, hela konferensen består
av fria aktiviteter
Ja, varje dag har ett schema med
minst sex timmars konferens
Vad betalar företaget?
Allt, även besök på kasinot
och fickpengar
Fina middagar och fri tillgång
till baren
Helpension på kursgården

NEJ
OK

NEJ
NJA
OK

Thomas Ekenberg
JO BB
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nya företag i länet

bedriva handel med städ och städmaterial samt
värdepapper och fastigheter och därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamöter: Jenny Cecilia
Söderberg (vd), Lars-Erik Stig Runudde
Affes Föreningsprodukter AB
Ensillre 233, ÅNGE
Reg. datum: 2011-03-31
Företaget ska bedriva handel med konfektyr,
reklam, profilvaror samt värdepapper och därmed
förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Alf Axel
Engström

Örnsköldsvik
KL Medicin och Utbildning AB
Skrike 128, BJÄSTA
Reg. datum: 2011-04-06

Forts på sidan 37
Sjukvård, flygmedicin, arbetsmarknadsfrågor
och utbildning inom samtliga av dessa områden.
Styrelseledamot: Kjell Henry Lundkvist
Lake Tana Investment Sweden AB
Lunne 119, ARNÄSVALL
Reg. datum: 2011-04-05
Investeringar för distribution av fiske- produkter,
import och export samt handel med och odling av
fisk, export av miljöteknik företrädesvis inom fiskenäringen och därmed förenlig verksamhet. Styrelse:
Yeshihareg Solome Mitiku Bergman (vd), Jan Erik
Ingvar Lindström (ordf), Kent Jonny Bergman

Jämtland
Swed Paradise AB
Stuguv 17, STUGUN

Reg. datum: 2011-04-04
Bolaget skall bedriva restaurang-, catering- och
hotellverksamhet, jakt och fiskearrangemang samt
annan därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Aniko Zsuzsanna Jankovic
Wind Tech Scandinavia AB
Björkvattnet 311, RAMSELE
Reg. datum: 2011-04-07
Företaget ska utföra byggnationer, höghöjdsarbeten
samt drift- och underhållsarbeten inom vindkraft.
Styrelseledamot: Mikael Dan Robert Roos
Harmoni & Hälsa i HookIf AB
Ärtvägen 92, ÖSTERSUND
Reg. datum: 2011-04-05
Bolaget ska bedriva handel med varor och tjänster
inom hälsokost, kroppsterapi, livsmedel, litteratur,

kläder och skor, homeopatiska läkemedel, ljusterapi samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Pernilla Linnéa Karlsson
Isotimber AB
Kluk 159, ALSEN
Reg. datum: 2011-04-04
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och
försäljning av byggsystem. Styrelseledamot:
Jan Mikael Östling
Mästerkatten Bygg AB
Domherrevägen 12, ÅS
Reg. datum: 2011-04-08
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, handel med
värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Per Tomas Mårten Eliasson (vd)
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Er konferenslokal finns hos oss!
Vid Bokning ange
Näringsliv så får du

10%
rabatt!

KONFERENSALTERNATIV: www.kerstinsudde.se
TEL: 0662-20405 FAX: 0662-20410
EPOST: kerstinsudde@trehorningsjo.se

Konferens med
oslagbar miljö!
Nyrenoverat!

Lägg er konferens där Höga
Kusten möter Lappland!
Fantastiskt naturskön konferensoch SPA-anläggning med bland
annat Naturens Bästa
upplevelser!

Lägg din konferens i
natursköna Norrfällsviken, nya fräscha rum
och härlig stämning!
•
•
•
•

alltid hemlagad mat
uppvärmd pool
jacuzzi
stora moderna fullt
utrustade konferensrum!
• teambuilding

Välkommen

Norrfällsvikens

HOTELL & KONFERENS

www.norrfallsviken.se | info@norrfallsviken.se | 0613-212 55 • 070-233 58 26
PMS 429

Konferera
i ett
fullskaligt
konstverk
34

Boka både dags- och dygnskonferensen hos oss.
Här finns café och matservering med fullständiga rättigheter.
I Rundlogen (lilla bilden) ryms 50 personer . Övernattning kan för
närvarande erbjudas med 18 bäddar men inom kort kan vi erbjuda
ytterligare 32 bäddar med toalett och dusch på rummet i vårt nybyggda
Hotell Sestola Herrgård.
Allkonstverket Mannaminne rymmer ett 60-tal hus, exempelvis
Norgehuset, Ungerska huset, Stavkyrkan, Jordbruksmuseet, Teknikhuset,
Kinapaviljongen, Dragspelets hus och Konstlogen.
Vi erbjuder bland annat Tradjazz- och Dragspelsfestivalerna, övrig musik,
teater, hantverk samt möjlighet att åka Ångbåten Stjärn.
Varmt välkomna önskar Barbro och Anders Åberg. Se mer information på:
www.mannaminne.se | www.angbat.se | www.turistinifo.kramfors.se | www.nordingra.nu
Tel: 0613-202 90 | 0613-204 60 | 070-389 24 36 | e-post mannaminne@mannaminne.se

PMS 432

PMS 1807

HEMSÖ
FÄSTNING
DESTINATION HEMSÖ

VÅRERBJUDANDE
HELDAGSKONFERENS 189 :-/person

HEMSÖ
FÄSTNING
DESTINATION HEMSÖ

Egen restaurang med gourmet touch, hög teknisk
standard, möjlighet till webbsändning, datasal
och radiostudio. Bildkanoner, trådlöst ljud,
stora projektionsdukar och utbildade tekniker.
Välkommen till oss!

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

Att mötas i vacker och
inspirerande miljö
Konferens
Lunchmöten
Affärsluncher
Inspirationsdagar
Tel:0647-66 52 12 www.kretsloppshuset.com

ÖPPET ÅRET OM
för bokningar!
ÖPPET ÅRET OM

Anlita oss för skolresor, konferenser, födelsedagar och massor
av annat. Släpp loss fantasin, kontakta oss så hjälper vi till.

för bokningar!

Ring 0611–690 02 eller e-posta till
Anlita oss för skolresor, konferenser, födelsedagar och massor

destinationhemso@gmail.com
• www.hemsofastning.se
av annat. Släpp loss fantasin, kontakta
oss så hjälper vi till.

Ett bombsäkert besöksmål för hela familjen!

Ring 0611–690 02 eller e-posta till

destinationhemso@gmail.com • www.hemsofastning.se

Ett bombsäkert besöksmål för hela familjen!

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

Jobba, Jobba,
Jooooobba!
Boka en roligare konferensresa på
steveperryman.se eller 0771-444 800

Äventyrscentrum för företag, kompisgäng eller familjer.
Konferera i härlig skogsmiljö vid Indalsälven.

Döviken, Hammarstrand
Telefon: 070-589 55 07
info@zorbsweden.se, www.zorbsweden.se

www.aktivator.nu

”Mitt i prick för din träff”

”M

Teambuilding, 5-Kamp, Musiktävling, Tea
Sumobrottning, Mordgåtan, Mm.mm
Sum
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läge för affärer

Anders Karlsson

Lars Holmberg

063-571111, anders.karlsson@almi.se

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

Teknikförfrågningar

Teknikerbjudanden

Utveckling av endoskop
för engångsbruk

Vattenkraftsproduktion
från små vattenflöden

Anpassningsbara fibrer i
termoreglerande material

Snabbt absorberat
flamskyddsämne

Ett engelskt företag som tillverkar
medicinsk utrustning har tagit
fram en prototyp till ett endoskop
för engångsbruk. Företaget
söker nu tekniskt samarbete för
utveckling och produktion av sin
produkt. Partnern ska ha elektrisk
och optisk kompetens och själv
vara tillverkare av medicinsk
utrustning.
Ref: 11 GB 4201 3KY8

En turkiskt företag specialiserat
på vattenbruk vill utöka sitt
produktområde med småskalig
vattenkraftproduktion. Affärsiden
är att utnyttja små vattenflöden
med liten fallhöjd. Företaget
söker innovativa småskaliga
vattenkraftverk komplett med
turbin, generator och driftsystem.
Partnerskap för joint venture
och tekniskt samarbete på
kommersiella villkor efterfrågas.
Ref: 10 TR 98OF 3GLM

Ett engelskt företag tillverkar ett
termoreglerande material för
fritids- och utomhuskläder.
Materialet är unikt eftersom
det innehåller smarta fibrer,
mikroskopiska kemikalier
och speciellt anpassade fibrer
som gör materialet mycket
anpassningsbart. Företaget vill
expandera utanför England och
erbjuder sin produkt för gemensam
teknisk utveckling och kommersiell
produktion av slutprodukt.
Ref: 10 GB 42O1 3HC6

Ett bulgariskt företag har utvecklat
ett halogenfritt flamskyddsämne för
wellboard. Ämnet kan appliceras i
en kontinuerlig tillverkningsprocess
och absorberas mycket snabbt
av papper och wellboard. Ämnet
är återvinningsbart, miljövänligt,
har lågt rökindex och mycket
goda flammskyddsegenskaper.
Företaget söker samverkan för
marknadsföring och kommersiell
användning av produkten.
Ref: 11 BG 0528 3KWE

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

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

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

givetvis konfidentiellt tills samarbetsavtal eller sekretessavtal
tecknats.

Hur har vi fått alla dessa kunder?
Svaret är ganska enkelt. Vi har alltid
jobbat för att hålla den högsta kvalitén på
alla produkter vi nytillverkar och tjänster
vi erbjuder. Snabba leveranser och
konkurrenskraftiga priser är självklart en
del i kvalitetstänket. Vi tror att personlig
kundkontakt är väldigt viktig, för det är
ju trots allt du som kund och dina behov

ionsskifte
Genaneröveat
r efter Egon.

som står i centrum. Så gör som hundratals
andra, hör av dig till oss. Hos oss kan du
känna dig trygg.

Nu tar Håk

Kabelvägen 20, Timrå / Telefon: 060 - 58 02 00 / Håkan: 070 - 583 73 02 / www.timrarostfria.se
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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

ÖP PET

Mars 2011

Februari 2011

Januari 2011

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Augusti 2010

1
0

Förändring av konsumentpriserna ett år bakåt.

Traktamenten: utrikes 2011

?

2
Juli 2010

Juni

2,9

3

Juni 2010

13

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

JO BB

4

Maj 2010

måndag

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

April 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.

90

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

Into Bokföring AB
Hackåsvägen 72, HACKÅS
Reg. datum: 2011-04-05
Bolagets verksamhet är bokföring, redovisning
samt ridskola. Styrelseledamot: Tord Marcus
Torgersson

Bensjö Skog AB
Bensjö 256, BRÄCKE
Reg. datum: 2011-04-07
Bolaget ska bedriva skogsentreprenadverksamhet
samt annan därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: John Patrik Ek

Rotorua Consultancy AB
Möckelsnäs Fridhem, DIÖ
Reg. datum: 2011-04-04
Bolaget ska erbjuda övernattning med frukost i
relation till workshops och träning, förhandla och
profilera i företagsorganisation eller ideell organisation angående självförverkligande, samarbete,
ledarskap och ha inflytande, rådgivning angående
ändring företagsorganisation eller fusion av två
eller flera företag. Styrelseledamot: Paulus Jacobus
Arnoldus Bührs

Börje Karlsson Invest AB
Fillsta 108, FRÖSÖN
Reg. datum: 2011-04-07
Bolagets verksamhet är att bedriva handel med natur- och livsmedel samt utföra alternativmedicinska
behandlingar jämte därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Nils Olof Börje Karlsson
Larsson och Broström AB
ÖSTERSUND
Reg. datum: 2011-04-06

Från komponent
till Funktion.
Vi utför reparationer, installationer, konstruktioner
och har ett brett sortiment av komponenter.

Verksamhet: Handel med finare herrskor. Styrelseledamot: Carl Oskar Broström
Per Edlunds Bygg AB
Arågränd 33, ÖSTERSUND
Reg. datum: 2011-04-04
Föremålet för bolagets verksamhet är byggtjänster
samt handel och förvaltning av värdepapper och
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Per
Ola Edlund
Sajerf:s Baceri AB
Nedre Frejagatan 9, ÖSTERSUND
Reg. datum: 2011-04-08
Aktiebolaget ska bedriva bageri- och caférörelse
och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot:
Lisbeth Sihm Lagerfelt

Vindpenningen AB
Sikås Stationsv. 295, HAMMERDAL
Reg. datum: 2011-04-01
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, äga,
förvalta och sälja aktier och andra värdepapper
och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Ulf Anders Göran Wikberg (ordförande), Robert
Pär Olof Färdvall, Eva Kristina Stjernström, Anna
Lisa Svensson
JWL i Åre AB
Såå 227, ÅRE
Reg. datum: 2011-04-01
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, fastigheter, sportartiklar och konsultationer inom redovisningsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Per Jonas Mikael Westlund

TRYCKET ÄR EN
STOR DEL AV INTRYCKET

Axvägen 12, 853 50 Sundsvall,
Tel 060 - 66 11 99
JOUR Rune: 070-574892, Jonas: 070 - 574 71 01

Lasarettsvägen 15, Sundsvall, 060-67 85 00, www.kaltes.se
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I fjol omsatte Viktoria
Månströms företag Anna
Viktoria 3 miljoner kronor,
vilket var ett rejält kliv
framåt. I år räknar hon med
att ta ytterligare ett steg.
Kunderna är ofta företag som
använder hennes design för
representation.

porträttet

”Allt går med
passion och
lite talang”
Efter fem år har den jämtländska designern Viktoria
Månström brutit isen. Hon säljer sina produkter på
bland annat Åhléns och på de större flygplatserna och
omsättningen tar fart.

Varför går det så bra?

– En stor anledning är att jag blivit
tryggare som företagare och kan
slappna av. Nu tror jag på mina
idéer och kan prioritera i stället för
att springa runt och jaga kunder
överallt och med olika produkter.

““Jag är egentligen utbildad inom personal och
ekonomi och skulle
kanske ha suttit på ett
kontor någonstans.”
Viktoria Månström

Vad är din nisch?

Hur arbetar du?

– Jag började använda dalahästen
som motiv och sedan har jag tagit in
älgen och renen. Jag kallar det för
”a touch of Scandinavia”. Produkterna är allt från brickor och skålar
till tyger och nyckelringar. I år har
jag använt motiven på ett sätt som
för tankarna till Andy Warhol och
det har blivit uppmärksammat.

– Jag bor i Dvärsätt utanför Östersund och kan arbeta hemma. Jag sitter i ett stort hus ute på gården där
jag har företaget, ritar prototyper,
gör skisser och packar order. Varorna tillverkas runt om i världen.
I Portugal görs glas och porslin,
i Kina görs metallprodukter och
hemma i Sverige saker av trä och
papper. Det blir en hel del resande
till mina återförsäljare.

Och kunderna?

– Det är många företag och privatpersoner ska ge bort presenter
när de åker utomlands. Turister
som kommer till Sverige är också
en stor målgrupp. Därför är det så
viktigt att jag finns i flera butiker på
Arlanda.
38

Går det bra att vara internationell
designer i lilla Dvärsätt?

– Det går väldigt bra eftersom jag
både kan sitta ostört, men ändå ha
familjen nära. Barnen går i skola
i närheten och jag är ofta hemma

Fakta: Viktoria
Månström
Ålder: 40
Familj: Gift med Roger,
3 barn och 4 hundar
Bor: Hus i Dvärsätt
utanför Östersund
Bästa semester:
Londonresa i samband
med 40-årsfirande
Favoritmusik: Just nu
Bruno Mars
Hemlig talang:
Precisionsskytt

när de slutat. Det tycker jag är
viktigt. Min man är egen företagare inom taxi och hyrbil, och
honom har jag stort stöd av.
Inspireras du av Jämtland?

– Ja, jag älskar naturen. Vi har
fyra riphundar och jagar fågel.
Vi är ofta till fjälls och då händer
det till exempel att vi springer på
en och annan ren.
Hur började du med det här?

– Jag är egentligen utbildad inom
personal och ekonomi och
skulle kanske ha suttit på
ett kontor någonstans. Men
jag hade också en dröm om
att jobba med form och är
en helt självlärd designer.
Jag brukar säga att med
passion och lite talang så
går allt.
Text: ANDERS LÖVGREN
Foto: fotograftina.se

Kanske världens bästa grävare?

KANSKE VÄRLDENS
BÄSTA GRÄVARE?
• MILJÖMOTOR TIER IV
• BRÄNSLESNÅL
• MYCKET FÖLJSAM
HYDRAULIK
• HELT KUNDANPASSAD
UTRUSTNING

•
•
•
•
•

LUNDBERG
REDSKAPSBÄRARE

STOR LUFTIG HYTT
MYCKET LÅG LJUDNIVÅ
LUFTFJÄDRAD FÖRARSTOL
KLIMATANLÄGGNING.
BRA BENUTRYMME

•
•
•
•

DRIFTSÄKERHET
COMFORT
SMIDIGHET
MED FYRA STORLEKAR
FRÅN FYRA TON
• ALLA I 50 KM-UTFÖRANDE

LJUNGBYMASKIN
•
•
•
•

MASKINEN LITE UTÖVER DET VANLIGA
STARK, SNABB OCH SMIDIG
FÖRST MED LOCK UP
TIPPLAST FRÅN 6,5-24 TON

VÅR STYRKA, ER TRYGGHET
Vi har Sundsvalls modernaste verkstad för entreprenadmaskiner. Du kan känna dig trygg med din investering från
NTC AB.
• SERVICE VERKSTAD

• MASKINFÖRSÄLJNING

• TRE SERVICEBILAR

• MASKINUTHYRNING

• RESERVDELAR

• REDSKAP

BIRSTA INDUSTRIOMRÅDE
LAGBASVÄGEN 3, 060-525264

plan2.n u / FOTO:TOR BJÖR n BE RG KVI ST

Villa Marieberg har alltid varit en plats för
möten. Ett rum med människor äro ett rum av energi,
sade grosshandlare Ando Wikström och satte pennan
bakom örat.
Han valde rum efter tillfälle. Viktiga uppgörelser
i Öfvre salongen. Diskussioner i Östra Hörnet, där
den vackra kakelugnen sprakade gott. Samkväm och
gemytligheter i Matsalen.
När dagens beslut var fattade promenerade Ando
ett varv runt ägorna. Om kvällarna sågs han ofta stå
avslappnat lutad mot det lilla lusthuset och blicka ut
över Sundsvallsfjärden. Snart en ny dag med nya affärer.
Välkommen att konferera i den bästa av miljöer.
Välkommen till villan.

Möten och konferenser:
För grupper upp till 40 personer
Heldag 395 kr per person inkl lunch och två kaffepauser.
Halvdag, för eller eftermiddag 295 kr per person inkl lunch och en kaffepaus.
(Pris exklusive moms)

Lunch med bordsservering vardagar 11.30 – 14.00
Vi tar även emot förbeställda kvällsbokningar i våra matsalar.
Bokning 060-12 08 11 eller info@villamarieberg.se

Med Haga i ryggen och staden i blick. 900 meter från Stora Torget.
Gott om fri parkering. Öppet för alla. Läs mer på www.villamarieberg.se

