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Möt nya marknader 2011

På gång
Systematisk marknadsutveckling - Utveckla rätt marknadsstrategi för ditt
företag. I höst kör processarbetet igång med tre gemensamma heldagsträffar
med föreläsningar och workshops. Under dessa träffar kommer ni att lära
er förstå och tillämpa verktyg och metoder för er marknadsutveckling. Två
grupper kommer att startas i både Jämtland och Västernorrlands län. Anmäl
ditt intresse redan nu!
Varumärkesutveckling - Ett tydligt, starkt och konsekvent varumärke
fordras även på den internationella marknaden. Vill du utveckla ditt varumärke? Hör av dig till oss!
Steps to Export - Affärsutvecklingsprogram där du strategiskt, praktiskt och
operativt når internationella marknader. I samarbete med Exportrådet.
Medicintekniska mässan Medica - Följ med till Düsseldorf den 16-19/11
och se nyheterna inom hälso- och sjukvård. Anmäl ditt intresse redan nu!
Exportchefsnätverk - Unikt nätverk för exportansvariga i Västernorrlandsoch Jämtlands län. Reflektion, idéutbyte och ömsesidig rådgivning.

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.

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

www.norrlandsfonden.se

Fiberanslut dig idag!

Komandå

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

Handlingskraft från
Handelskammaren

Vi är en näringspolitiskt obunden intresseorganisation som
arbetar för regionens tillväxt på uppdrag av våra medlemsföretag.
Vi är även en välkänd dörröppnare i internationella affärer.
I Jämtland och Västernorrland arbetar vi med följande fokusområden: infrastruktur, innovationer, kompetensförsörjning
och internationalisering.
Vi samlar våra medlemmars kraft och ger dem en stark
röst. Är ditt företag medlem? www.midchamber.se

0200-120 035 www.servanet.se

Innehåll Juni 2011

Ledare

Några tips till din
hängmatta, Maud
De första åren som egen företagare hoppade jag in som
sommarvikarie på Dagens Nyheter. Därför att det var kul,
men framför allt för att jag inte hade råd att ha semester.
Arton år senare kan jag unna mig att vara ledig lika
länge som om jag hade varit anställd. För många andra
entreprenörer är det en omöjlighet. En del har förstås sin
högsäsong nu, och tar semester på vintern. Men många
andra kämpar på i sin rörelse eller sliter på ett extrajobb
hela sommaren eftersom kassan annars gapar tom.

Miljonsatsar
Synnöve och Håkan Häggdin
vågade satsa 2,3 miljoner
kronor i ett nytt mejeri i
Häggdånger. Sidan 20-21

Så hittar du
drömföretaget
sid an 10 -11

Dessutom:

Bakande adept

Hälsoresan

Barn i fokus

Oväntad vändning

Mobil sommar

Hyllar Härnösand

Sidan 4

Sidan 17

Sidan 12-13

Sidan 27

Sidan 16-17

Sidan 30

Man kan ju verkligen hoppas att riksdagsmän och
statsråd – med näringsminister Maud Olofsson
i spetsen – ägnar åtminstone någon timme av
sin långa sommarledighet åt att ta fram konkreta
förbättringar för landets småföretagare.

Olof Axelsson

Krönikörer:
Juridik

Urban Bergman

Pia Lindberg

sidan 23

sidan 25

På omslaget:
stefan stolt,
storbonde i ukraina
foto: MICHAEL ENGMAN

Rekrytering

Redaktion &
prooduktion

För trots allt tal om att Sverige behöver fler
företagare är villkoren för många som redan
lockats på tåget under all kritik. Statistik visar
att företagare jobbar mer än anställda till
lägre lön – vilket också innebär lägre pension
i framtiden. Ofta för att det är så dyrt att ta
in personal. För att inte tala om det skeva
i att företagare har mycket längre karenstid i
sjukförsäkringen än anställda.

Chefredaktör
olof@naringsliv.to
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Direkt till Gotland i sommar.

Direkt till Gotland i sommar.
land
ll – Got
SundsvaFrån

603:sa*.
Enkel re

Succén fortsätter. Res med oss 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 flygplatshållarnas avgift
förnärvarande på 108 kronor. Paket med flyg och hotell från 3 295 kr per person.
Boka flygresa och hotell på:
Snabbast & billigast till Visby.
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Konjunkturläget
i Mellannorrland
Den senaste statistiken
finns på www.naringsliv.to

Färsk bagare växer
med hjälp av mentor
JOBB

Konkurser

±0%

T

?

ÖPPE

T

Nya företag

+39%

Avser perioden:

Januari-maj 2011
Västernorrland: 658 st, + 36 %
Jämtland: 446 st, + 44 %

tjugo adepter och lika många
mentorer Almis ettåriga program ”Mentor eget företag”.
– Målet är att ta in lika
många par till i höst. Vi söker
adepter som har drivit sitt företag i högst tre år, och det kostar
inget att vara med, säger Mia
Wester, projektledare i länet.
Jessica Häggqvist som nyligen drog igång Tigers bageri i
Härnösand är en av adepterna.
Hennes mentor är Bo Sundström på Husums konditori,
företaget bakom den framgångsrika ”postkakan”.
– För mig är det här en unik

Foto: Privat

Januari-maj 2011
Västernorrland: 51 st, -19 %
Jämtland: 36 st, +50 %

Jessica Häggqvist tycker att fler
borde bli adepter – och mentorer.
– Mentorn får en kick av att se vilken
kunskap han eller hon har att dela
med sig av, säger hon.

möjlighet. Han har enormt
mycket kunskap och ett otroligt
stort kontaktnät, säger Jessica
Häggqvist.

– Bosse ger mig motivation och
mod, och har lärt mig att tänka
efter före. Vissa saker måste
få ta lite tid, det går inte att
stressa.
Förutom de regelbundna
mötena i mentorsprogrammet hörs de på telefon så snart
funderingar dyker upp.
– Jag kan fråga om precis
vad som helst. Härom veckan
ringde jag och undrade om min
prissättning till återförsäljarna,
säger Jessica Häggqvist.
Olof Axelsson

Läs mer på
www.mentoregetforetag.se
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Ett lusthus Psom
ersätter bullerplanket har
blivit en stor framgång för Bergoms Såg i
Matfors. Det egendesignade lusthuset sätts
under sommaren upp hos villaägare längs
Ådalsbanan.

Nya bilar

+32%

Avser perioden:

Januari-maj 2011
Västernorrland: 3 105 st, + 40 %
Jämtland: 1 135 st, + 15 %

JOBB

?

Arbetslöshet
Västernorrland

(9,7%)

Jämtland

(9,0%)

Siffran avser april 2011
(inom parentes samma period 2010)

Det handlar om cirka 300 fastigheter längs järnvägen mellan
Sundsvall och Nyland som får
sina uteplatser bullerskyddade
av Trafikverket. Bergoms Såg
levererar såväl bullerplank som
lusthus.
ÖPPE
T
– Fastighetsägarna som är
berättigade till bullerskydd får
själv välja om de vill ha ett traditionellt plank eller ett lusthus.
Och en majoritet har faktiskt valt lusthuset, säger Danne
Andersson på Bergoms Såg.
Bergoms Såg har sedan ett tiotal år, förutom sågning
och bygghandel, även tillverkning av trähus, garage och
friggebodar. Bullerjobbet har inneburit att verksamheten
går för högtryck.
– Vi har tagit in fyra man extra för att klara leveranserna. Och även andra delar av Trafikverket har visat
intresse för våra lösningar. Vi hoppas att vi kan leverera
bullerskydd även till E4-bygget i Sundsvall framöver,
säger Danne Andersson.
Thomas Ekenberg
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Vad har du lärt dig hittills?

Lusthus tar bort buller
JOBB

8,7%
7,7%

ÖPPE

I Västernorrland går just nu

Avser perioden:

JOBB

?

Är du nybliven företagare och saknar ett bollplank? Ta hjälp av en mentor.
– Det här är ett guldläge för mig, säger Jessica Häggqvist som precis startat
ett surdegsbageri i Härnösand.

Gruvjobb
som lockar
Gruvindustrin i norr behöver

anställa 4 000 personer
de kommande åren. I maj
lockade en rekryteringsmässa i
Sundsvall tusentals besökare.
– Jag är marinmekaniker,
kommer från Somalia och
har bott i Sverige i tre år. Jag
flyttar gärna norrut om jag får
jobb, sa Hamud Hussain Ali
från Härnösand.
ANDERS LÖVGREN

Antalet appar, program anpassade
för mobiltelefoner och läsplattor,
fortsätter att växa lavinartat.
Mio AB (placera
– I dag finns 350 000 appar för
katalogens möbler i ditt
Iphone och 300 000 för Androideget hem)
telefoner, sa Per Sundgren, konsult på
Trivselhus (kolla hur
Sogeti, när han föreläste på en mässa
huset ser ut på din tomt)
om design för digitala miljöer på
Norrlands Guld
Lögdö Bruk, Timrå, i maj.
(långsammast får betala
Han tycker att företag ska tänka
öl-rundan)
över om de behöver en egen app, som
Taxi Stockholm
komplement till den vanliga hemsid(hämta mig här!)
an.
– Det blir ett allt viktigare konkurrensmedel, alla företag
behöver ha en app-strategi, sa Per Sundgren.
Transaktionsappar, exempelvis för banktjänster kommer
starkt. Framtidens mobiler kommer också att ha chip som gör
det möjligt att betala med telefonen och att använda den som
exempelvis hotellnyckel.
Men priset avskräcker. Från 50 000 kronor kostar det att låta
ta fram en egen app för Iphone, enligt Per Sundgren. Ska den
även anpassas för Android blir det ännu dyrare, om än inte
dubbelt så dyrt.

Per tipsar om
bra/kul appar

Olof Axelsson

Sommartips från
modiga krögare
Lillemor Larsson och Johan Modéer satsar på varsin
ny krog i Sundsvall. Vi bad dem ta fram sina bästa tips
för att förgylla sommaren. Ost- och tomatröran och
melonsalladen passar utmärkt till grillat kött.

Stenstans sommardröm
Ingredienser:

Robert Pettersson, längst till vänster i bild, tidigare utsedd
till ambassadör för fri företagsamhet i Västernorrland.

Foto: Bo Fernström

”Alla företag behöver
en app-strategi”

Lillemor Larsson driver Bünsows
Sommarveranda på Stora torget.

Foto: olof axelsson

App-app

Den 1 juli öppnar Johan Modéer
Ågläntan vid Selångersån.

4 cl Absolut vodka
2 cl Sourz raspberry
(hallonlikör)
3 limeklyftor
2 msk hallonpuré
Mynta
Sprite

(1 glas)

Gör så här:

Fyll upp ett highballglas
med is. Häll i de sprithaltiga dryckerna, pressa ur
limeklyftorna och tillsätt
hallonpuré. Riv myntabladen
och tillsätt sprite. Toppa med
färsk mynta och hallon.

foto: Niclas Brunzell

Taleggio- och tomatröra (4 personer)
Ingredienser:

Ambassadör fixar
festival i augusti
Bandet Takida arrang-

erar en helt egen festival,
Ljungarocken, i Ånge den 13
augusti.
– Vi ville jättegärna göra
något hemma i Ånge. Det är
ett sätt att betala tillbaka till

kommunen, sätta lite ljus på
den, säger sångaren Robert
Pettersson till Expressen.
Han är en av 25 personer
som utsågs till ”ambassadör
för fri företagsamhet i Västernorrland” 2008.

200 g taleggio-ost
10 soltorkade tomater,
hela i lag.
4 msk crème fraiche
12-15 valnötter
Salt och peppar

Gör så här:

Skär eller riv taleggion i små bitar, strimla de
soltorkade tomaterna. Blanda med crème fraichen
och häll ner hela eller grovhackade valnötter. Salta
och peppra efter smak. Låt stå och vila i rumstemperatur en halvtimme.

Fräsch melonsallad (4 personer)
Ingredienser:
400 g vattenmelon
(fruktkött)
2 msk limesaft
200 g fetaost
1/3 kruka marockansk
mynta
1/2 kruka citronmeliss

Gör så här:

Skär melonen i lagom kuber (ca 1,5-2 cm) och
pressa lime över. Riv fetaosten och blanda med
melonen. Hacka och blanda i efter smak en del
mynta och en halv del citronmeliss. Servera
omgående.
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Junselemiljonären
styrde kosan österut
Stefan Stolt började odla potatis hemma i
Junsele som nittonåring och var miljonär vid
28. I dag är han storbonde i Verbka Morovana,
Ukraina, där han brukar tretusen hektar av
den svarta, bördiga jorden.
– Här finns helt andra möjligheter än hemma
i Sverige.

Stefan Stolt gillar att jobba med
jordbruk och göra affärer. Med
satsningen i Ukraina får han båda
delarna, plus en portion äventyr.
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N

är NÄRINGSLIV träffar

Stefan Stolt har han precis
återvänt till Ukraina efter
att ha varit i Junsele, där han har
kvar skog och fastigheter och tillbringar ungefär hälften av sin tid.
– Jag vill vara med så mycket
som möjligt härnere, speciellt när
det är full fart som under vårbruket, säger han.
Stefan Stolt tar en runda med
bilen för att inspektera sina marker
och är nöjd över det han ser. Höstvetet har kommit fint, rapsen ser
hygglig ut, harvning och sådd är i
full gång.
– Vi odlar även vete, majs, solrosor och en del korn. Spannmålen
säljer vi till lokala eller multinationella upphandlare.
Han menar att den bördiga
svarta jorden i Ukraina ger mer per
hektar än jordarna hemma i Sverige
och att potentialen för ukrainskt
jordbruk är stort.
Det är den högre avkastningen i
kombination med lägre löner och
även lägre skatter som ger förutsättningar för bra lönsamhet.
– Här betalar man en fixerad
skatt på cirka tio kronor per hektar
och år, oavsett vad som produceras.
Mycket av utvecklingen är
förstås beroende av vilken politik
som förs. En intressant reform som
Stefan Stolt hoppas på handlar om
möjligheten att köpa loss mark,
även som utlänning.
– Då kommer jag att ha fördelar
av att redan vara på plats, spår han.

Vid gårdens nav i den lilla byn
Verbka Morovana finns totalt sex
traktorer, två lastbilar och mängder med gigantiska och moderna
redskap för jordbruket. Sedan
Greenline Agrogroup tog över

driften har det också byggts upp
ett stort spannmålslager som delvis
fungerar som maskinhall.
– Nu ska vi bygga en ny tork, en
rens, samt personalutrymmen.
För att sköta driften av jordbruket finns fem årsanställda, samt en
handfull säsongssanställda.
– De flesta som jobbar åt oss
kommer från byn och får lön efter
prestation. Efter ukrainska mått
tjänar de bra. På det viset hoppas vi
att de känner delaktighet i företagets framgångar och tror även att vi
kan undvika stölder.
Ändå betalar Stefan Stolt ett
vaktbolag för 24 timmars bevakning.
– De flesta i byn gillar vår närvaro. Det skapas jobb och vi betalar skatt som förbättrar exempelvis
vägarna. Vi har också varit med om
att bygga upp brandstationen. Men
visst finns det en del avundsjuka
som ibland skapar problem.

““De flesta i byn gillar
vår närvaro. Det skapas jobb och vi betalar
skatt som förbättrar
exempelvis vägarna. ”
stefan stolt

Stefan Stolt började göra affärer

redan som nioåring. Då bodde
familjen i Anderssvedja norr om
Norrtälje. Vid vägkanten sålde han
ägg, egenhändigt bakad sockerkaka
och hemgjorda lerfigurer till förbipasserande helgfirande stockholmare.
– Jag minns en gång då åtgången
var extra stor. För att vinna tid
gräddade jag sockerkakan för lite
och fick förstås klagomål …

Sedan dess har bostadsort och
affärsinriktning varierat.
När han var tolv flyttade familjen
till Junsele. Där blev pappa Arne
och mamma Eva mjölkbönder.
– Jag tyckte det var spännande
med jordbruket, men var ändå fast
besluten att flytta så fort jag bara
kunde.
Stefan Stolt hoppade av utbildningen på Nordvikskolan då han tyckte
att han lärde sig för lite.
I stället köpte han torpet i Edsbacken utanför Junsele och startade
företag.
– Jag började med potatisodling
och grisuppfödning. Affärerna gick
trögt i början. Men jag ger mig inte
så lätt.
Efter tre års hårt arbete hade
han utvecklat företaget och det
gick riktigt bra. Han utökade och
brukade till slut 240 hektar åkermark, hade över hundra grisar, ett
par tusen hektar skog och ett antal
fastigheter. Vissa trodde inte på den
offensiva satsningen medan andra
lyckönskade till framgångarna.
Bland annat fick han bekräftelse
för sitt hårda arbete genom olika
stipendier och utmärkelser, som exempelvis Anders Walls landsbygdsstipendium.
Efter fyra år som lyckad ung
bonde i Norrlands inland, ledsnade
han dock på svenska politiker och
EU:s jordbrukspolitik. Han bestämde sig för att avveckla jordbruket,
men behöll fastigheter och skog.
Han fick bra betalt och vid 28 års
ålder var han miljonär.
– Äventyret lockade och jag tänkte resa jorden runt för att fundera
över framtiden.
Men han kom inte längre än till
Ukraina.
Fortsättning på följande sida
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””Sammanlagt arrenderar vi tretusen hektar
jordbruksmark och har skrivit runt tusen
arrendekontrakt med privata markägare”

stefan stolt

Fortsättning från föregående sida
– Jag åkte ner för att hälsa på
Misha Dunets som varit fotbollstränare i Junsele och då blivit en god
vän.
Jag gillade vad jag såg, skapade
flera lokala kontakter och fick
också några svenska investerare
med mig i en jordbrukssatsning.
Stefan Stolt vägde in fler faktorer
i sin satsning.
– Jag gjorde flera resor och åkte
runt i stora delar av landet med tolk
. Jag letade ledig mark som inte var
i drift och där klimatet var gynnsamt. Kanske var den jag hittade
inte den allra bästa, men den var
bra nog och jag kunde börja från
grunden då den legat i träda.
8

Fakta:
Ukraina
Huvudstad: Kiev
President: Viktor
Janukovitj
Yta: 603 700 km2
(Sverige: 450 295 km2)
Invånare: 46 miljoner
Språk: Ukrainska är officiellt språk, majoriteten
talar också ryska
Viktiga näringar:
Jordbruk, tung industri
och gruvdrift
Valuta: Hryvnia
(1 hryvnia är cirka 0:80
kronor)

Den mark som han lockades av
och som han nu brukar ligger trettiofem mil sydväst om huvudstaden
Kiev, nära Khmelnitskyi med cirka
260 000 invånare.
– Marken hade under Sovjettiden tillhört tre olika kollektivjordbruk. Efter 1991 delades den upp
på byborna i mindre skiften på en
till två hektar. Det mesta hade sedan dess stått obrukat och förfallit,
men jag såg en potential.
Med hjälp av tolk bearbetade
Stefan Stolt kommun och byledning innan han samlade till
gruppmöte. De flesta var positiva
och villiga att skriva på ett arrendekontrakt. Arbetet med att
återuppbygga jordarna tog sin

början. Även maskinparken måste
byggas upp.
– Sammanlagt arrenderar vi
tretusen hektar jordbruksmark och
har skrivit runt tusen arrendekontrakt med privata markägare.
Med ”vi” avser han Greenline
Agrogroup, det ukrainska företag
han driver som vd och huvudägare.
Ukraina är till ytan Europas näst
största land och naturen består till
stor del av bördiga slätter. Det var
när man på 1800-talet skeppade
mat från Odessas hamn till många
av Europas länder som landet
kom att kallas Europas kornbod.
Senare, under Sovjettiden försågs
i princip hela dess befolkning med

På kontoret inne i Khmelnitskyi
finns på vardagarna företagets
bokhållare, assistent, och
ekonomichef. Även förmannen
och Stefan Stolt har varsin
kontorsplats.

Fakta:
Stefan Stolt

En av Stefans Stolts sex traktorer
harvar inför vårbruket i Ukraina.

mat från Ukraina. Men, efter 1991
blev alltså en stor del av jordbruket
stående och eftersattes rejält.
– Jordarna var faktiskt i sämre
skick än jag räknat med och det har
tagit tid att återuppbygga dom. Det
innebar initialt sämre skördar än
beräknat. Dessutom slog krisen hårt
i Ukraina så det har varit tuffa år,
erkänner Stefan Stolt, vars humör
och bankkonto nådde botten ungefär samtidigt.
Men han är en fighter. Och
under fjolåret vände det. Skörden,
omsättningen och även vinsten,
fördubblades.
– Från en omsättning på 4,1
miljoner kronor år 2009, till 9,5
miljoner i fjol. Krisen verkar vara

Delar av Greenline Agrigroups
stolta arbetsstyrka samlad
för gruppfoto. Yurii Bondar,
Mykola Marmoluk, Vitya
Shvec, Pavlo Shvec,
Mykola Glugovskii, Oleg
Bodnarovskii, Andrii Gontar
och Stefan Stolt.

över och i år är målsättningen att
öka ytterligare, till cirka 16 miljoner kronor.
Det finns inget boningshus ute på
gården, så Stefan Stolt har valt att
hyra en modern trerumslägenhet
inne i stan. Det är också i stan som
kontoret ligger.
På köksbänken ligger några
majskolvar från fjolårets skörd, en
skål med rostade solroskärnor och
några paket hårt tunnbröd från
Polarbröd.
– Dom brukar gilla vårt tunnbröd
när vi bastar. Där, i bastun, skapas
för övrigt många viktiga kontakter.
Det har tagit lite tid att lära sig
kulturen, skapa de rätta kontakt-

erna och även goda relationer med
viktiga nyckelpersoner. Viss hjälp
fick han i början från Exportrådet
och numera är han en affärsman att
räkna med.
– Man är naiv om man tror att
man ska kunna undvika mutor helt.
Men någon maffia behöver man
inte beblanda sig med, säger han
sakligt.
Efter femton år som företagare
fortsätter Stefan Stolt på den inslagna vägen genom att dela sin tid
mellan Junsele och Ukraina.
– Jag försöker få ut det bästa av
två världar och tycker att jag lyckas
ganska bra med det.

Född: 1977.
Familj: Mamma och
pappa, samt tre syskon.
Yrke: Entreprenör, inom
fastighet, skog och jordbruk. Vd och huvudägare
i Greenline Agrogroup i
Ukraina.
Bor: På ett torp i
Edsbacken utanför
Junsele och i en lägenhet
i Khmelnitskyi, Ukraina.
Arrenderar och
brukar: 3 000 hektar
jordbruksmark i Ukraina.
Odlar: Vete, solrosor,
raps, majs och korn.
Äger: 2 300 hektar
skog varav 1 900 är
produktiv skogsmark i
trakterna kring Junsele.
Fastighetsinnehav: Äger
16 fastigheter med
totalt 100 lägenheter,
samt 800 kvadratmeter
butiksytor, samt 1 000
kvadratmeter industrioch kontorslokaler i
Junsele och Sollefteå.
Utvecklingsplaner:
Utöka jordbruket i
Ukraina med mer mark
och djurhållning, exempelvis kalkoner. Kanske
testa fruktodling. Lära
sig ukrainska. Avveckla
fastigheterna i Sverige
och köpa mer skog.
Framtidsdröm: Att
köpa en herrgård och bo
där med fru och barn.

TEXT: MARIA JANSSON SJÖDIN
FOTO: MICHAEL ENGMAN
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Stefan Norberg i Sundsvall har letat
förgäves efter ett företag att köpa.
– Jag trodde det skulle vara mycket
lättare. Det är inte direkt någon som
lättar på förlåten, säger han.

– Hjälp mig
att hitta ett
företag!
Stefan Norberg i Sundsvall vill ta över ett
befintligt företag. Men hur gör man egentligen?
– Jag är förvånad över att det är så svårt att hitta
rätt, säger han.

A

tt starta ett helt nytt företag lockar inte Stefan Norberg, ingenjör i Sundsvall.
Däremot skulle han gärna köpa en
verksamhet som redan är igång.
– Det vore roligt att prova att
driva något själv, men det är alldeles för mycket jobb att starta från
noll. Då måste man ha en klockren
affärsidé, säger han.
För ett par år sedan kollade han
runt på Internet efter företag till
salu utan att komma till skott.
– Det var trögare än jag trodde.
Det borde ju finnas massor av företag till salu nu när 40-talisterna ska
gå i pension.
När det gäller verksamheten är
han öppen för mycket.
– Jag kan tänka mig att syssla
med allt från import och försäljning
till råvaruhantering och tillverkning, säger Stefan Nordberg.
NÄRINGSLIV tog hjälp av ett
antal proffs på företagsaffärer för
att guida honom vidare.
Det visar sig att det finns mycket
hysch-hysch. Att gå ut med att

JO BB

?

ÖP PET

Stefan Norberg

man vill sälja kan vara känsligt och
negativt för verksamheten.
– Samtidigt finns det vissa som
annonserar helt öppet i tidningar
eller på nätet. Andra har en ”anonym” annons där en intresserad
köpare måste skriva på ett sekretessavtal för att få mer info. Sedan
finns det fall där det är en helt hemlig process, säger Henrik Brodin på
Svensk Företagsförmedling.
Att anlita en företagsförmedlare
kan vara ett sätt hitta företag som
annars förblir hemliga.
– Då får man tag på objekten
som egentligen inte är till salu,
menar Henrik Brodin.

nya företag i länet

Härnösand
Västernorrland Tung Trafik AB
Båtsmansvägen 21, HÄRNÖSAND
Reg datum: 2011-05-17
Åkeriverksamhet, uthyrning av fordon, personaluthyrning, köp och försäljning av fordon, förvaltning
av fast egendom och handel med värdepapper och
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Sten
Anders Svanholm,
Perspektiv Bente Kaj Henriksson AB
Brännavägen 68, HÄRNÖSAND
Reg datum: 2011-05-17
Ska bedriva konsultationer inom organisation, ledarskap samt därmed jämförbar verksamhet samt
förlagsverksamhet och därmed jämförbar verksamhet. Styrelseledamot: Bente Kaj Henriksson
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””Det var trögare än jag
trodde. Det
borde ju finnas massor
av företag till
salu nu när
40-talisterna
ska gå i pension.”

Man ska inte heller vara rädd för
att själv kontakta ett företag som
verkar spännande.
– Berätta för ägaren att du är
intresserad. Frågan kan ibland
öppna dörrar som annars förblir
stängda, tipsar Therése Brink,
finansieringsansvarig på Almi Mitt.
På bolagsplatsen.se finns många
av företagsmäklarnas objekt
samlade. För mindre företag eller
verksamheter är blocket.se en bra
kanal. Dagens Industri på torsdagar
och kommunens näringslivskontor
kan vara andra steg på vägen mot
drömföretaget (se listan till höger).
Text och foto: Olof Axelsson

Forts på sidan 22
NoJo AB
Rosenbäcksallén 2, HÄRNÖSAND
Reg datum: 2011-05-18
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom VVS
branschen, samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Glenn Peder Marcus Johansson
Behändigt AB
Hackspettsvägen 15, HÄRNÖSAND
Reg datum: 2011-05-11
Inredningsbutik med inredningsprodukter. Styrelseledamot: Stina Sofie Samuelsson

Kramfors
BrH Holding AB
Box 214, KRAMFORS
Reg datum: 2011-05-18

Bolaget ska äga och förvalta aktier, samt därmed
förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Hans
Torsten Johannes Johansson, Mattias Nils Olov
Norberg, Thomas Eriksson
BYNOR AB
Frök 111, NORASTRÖM
Reg datum: 2011-05-09
Bolaget ska idka försäljning av VVS-produkter, idka
handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Anders Erik Norberg
IThosting & Media i Sverige AB
Limstagatan 9 A, KRAMFORS
Registreringsdatum: 2011-05-06
Bolaget ska bedriva data och IT-verksamhet, samt
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot:
Eva Mariana Grundström

Energy New Green Yield AB
Salteåsen 520, NORDINGRÅ
Reg. datum: 2011-04-26
Bolaget ska äga och förvalta aktier och därmed
förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Gustaf
Sverker Nilius Littorin
Nordingrå Alltekniska Verkstäder AB
Häggvik 118, NORDINGRÅ
Reg datum: 2011-05-19
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom,
bedriva mekanisk verkstad, samt därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamöter: Tor Helge Adrian
Holmlund, Jan Krister Johansson, Johan Petter
Mozard

Värderingen är skillnaden
mellan succé och fiasko
När du väl hittat ett intressant
företag är nästa steg att granska
och värdera bolaget.
– Skaffa kunskap och detaljgranska allt, ta gärna hjälp av
egna opartiska experter. Glöm inte
att säljaren och hans eventuella
förmedlare, bank och revisor är
säljarens förlängda arm och representerar därmed dennes intressen,
säger Therése Brink, finansieringsansvarig på Almi Mitt.
Vid värderingen gäller det att
tänka på att avkastningen från
rörelsen ska vara tillräcklig för att

finansiera köpet.
– Se till att kassaflödet räcker
till att både återbetala lån och
generera den avkastning som
ägaren förväntat sig, säger Mats
Öberg, specialist på ägarskiften på
revisionsbyrån PwC.
Glöm inte heller att överskottet
även ska täcka avskrivningen av
goodwill, alltså skillnaden mellan
vad köparen betalar för bolaget
och det egna kapitalet.
– Det är lätt att missa att även
den avskrivningen påverkar

resultatet, säger Henrik Brodin på
Svensk Företagsförmedling.
Det är också uppenbart att det
kan löna sig att göra en professionell värdering.
– En köpare tog nyligen kontakt
med mig eftersom säljaren hade
högt ställda förväntningar. Bolaget
visade sig vara värt en femtedel,
säger Henrik Brodin.
Missade du Mats Öbergs krönika om
värdering av företag i nummer 4?
Ladda hem tidningen på
www.naringsliv.to

Enkät:

Vilka vanliga misstag gäller det att undvika?

Hitta ditt
drömföretag
• På www.bolagsplatsen.se
och www.blocket.se kan du
göra regionala sökningar av
objekt till salu.
• Företagsförmedlare kan
aktivt leta företag. Du betalar
ett fast arvode plus del av
köpeskillingens storlek om
det blir affär.
• Annonser i affärstidningar, till
exempel Dagens Industri på
torsdagar
• Revisionsbyråer som arbetar
med företagsöverlåtelser har
bra nätverk och kan förmedla
kontakter.
• Norrlandsfonden, Almi, kommunens näringslivskontor,
riskkapitalbolagen Investera
och Saminvest med flera kan
bidra med tips.
• Använd ditt eget nätverk för
att sprida att du vill köpa, så
ökar chansen att en säljare
hör av sig.
• Ta själv kontakt med ägaren
till ett företag som verkar
intressant.

GSKÖP
DIT T FÖRETA
inför köp av företag
Kunskaps- och arbetsmaterial

Curt Björk,
Länia Företagsförmedling:

– Underskatta inte
hur personberoende
ett företag kan vara.
Se till att du kan
ta över den förre
ägarens kontakter
och funktioner så
att företaget inte
står och faller med
honom eller henne.

Therése Brink,
Almi Mitt:

– Låt dig inte stressas om säljaren
säger att affären
måste göras upp
omedelbart. Som
köpare behöver du
låta detaljgranskning,
förhandling och även
din egen magkänsla
få ta tid.

Mats Öberg,PwC:

– Se till att kassaflödet räcker. Akta
dig för värderingar
från olika Internetföretag. De baseras
på historiska siffror
som inte är lämpliga
att använda för att
ta ställning inför ett
förvärv.

Sören Olsson,
Norrlandsfonden:

– Köp med hjärnan
– inte med hjärtat.
Många riskerar att få
betala för mycket på
grund av att de gjort
en för grund analys.
Undvik värderingar
som baseras på olika
tumregler.

Henrik Brodin,
Svensk Företagsförmedling:

– Gör en genomlysning så att du inte
får exempelvis en
gammal stämning
på halsen. Analysera
siffrorna ordentligt.
Jag har sett många
företag där ägaren
inte plockat ut lön,
vilket naturligtvis blåser upp resultatet.

Ladda ner
broschyr från Almi
”Ditt företagsköp” följer hela
processen från första fundering
till skrivet kontrakt.
www.almi.se/Nyforetagande/
Forbereder/Kopa-foretag

Näringsliv trycker
på det regionala
Affärsmagasinet i Västernorrland trycks i Sundsvall på papper från Ortviken
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Färgstarka
former för alla

Den trojanska
hästen. Lekas
storsäljare och
exempel på klassisk
svensk design som
kombinerar lek och
funktion.

Glada färger och runda former är deras kännetecken. Barnen är deras bästa vänner. Och
en trojansk häst har banat väg för Ramseleföretaget Leka Sweden i möbelbranschen.

L

eka Sweden är Ramseleföretaget som väckt uppmärksamhet med sina barnmöbler
i glada färger och runda former.
Kunderna finns över hela världen.
– Vi har hittills marknadsfört oss
huvudsakligen i Sverige, men våra
produkter har ändå spridit sig via
webbshopar och inredningsbutiker
till bland annat Tyskland, USA och
Japan, berättar Bertil Lindh Jonsson,
som är en av företagets tre delägare
och marknadsansvarig.
I dagsläget finns företagets möbler
i ett 70-tal webbshoppar samt ett 30tal möbelbutiker i fem länder.
Prototyper och viss tillverkning sker
i Ramsele där företaget också har sitt
säte. Huvudkontoret finns i Haffsta
utanför Örnsköldsvik och företagets
designer sitter i Stockholm. Företagets
geografiska spridning seglar också
dess ägare: Yngve Eriksson, Stockholm (designer och produktchef), Åke
Johnsson, Ramsele (tillverkningschef)
samt Bertil Lindh Jonsson, Örnsköldsvik (marknadschef).
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““Våra möbler
kan fortsätta
att användas
år efter år
och fungerar
i en vuxenmiljö likväl
som i en
barnmiljö
som de är
tänkta för.”

Historien om Leka Sweden började
med att Bertil Lindh Jonsson skulle
hjälpa sin gamle vän Yngve Eriksson att sälja hans avlidna svärmors
möbelaffär. Svärmodern, Evy
Westerberg Lindqvist, var också
designer och ritade bland annat en
kollektion med barnmöbler som
såldes med framgång under 60-talet
i både Sverige och utomlands. När
möbelaffären skulle avyttras hittade
paret en mängd skisser, prototyper
och ritningar av möblerna och
tanken väcktes på att ta upp hennes
idéer igen.

Bertil Lindh Jonsson,
marknadschef

Fakta: Leka
Sweden
Utvecklar, tillverkar och
säljer lek- och barnmöbler av egen design
gjorda i trä. Företaget
har sju anställda och har
tillverkning och säte i
Ramsele.

Bertil Lindh Jonsson hade också
kontakt med snickaren Åke Johnsson i Ramsele som hade rättigheterna till en serie med skolmöbler som
skapades av formgivaren Torbjörn
Ögren på 70-talet. Möblerna hade
sålt i stora upplagor till svenska
skolor under 70- och 80-talet men
förde nu en tynande tillvaro.
De två kollektionerna blev
utgångspunkten för Leka Sweden,

som bildades av de tre som handelsbolag 2006.
– Vår filosofi är att tillverka
alla möbler i trä eller MDF, inga
spånskivor eller plast. Materialen
är kostsammare än folierad spånskiva, men skillnaden kan märkas
i möbelns livslängd, berättar Bertil
Lindh Jonsson.
Klara färger, runda kanter,
mycket släta ytor, inga utstickande
knoppar eller beslag är kännetecken för LEKA:s möbler.
– Barnmöbler är en nisch som
faktiskt är ganska ”tom”. Gå in i
en möbelaffär och titta hur mycket
barnmöbler som finns där. Och det
som finns är ofta av typen ”gröna
grodor eller ”prinsessor i rosa”
som bara är roligt för barnen i
något år.
– Våra möbler kan fortsätta att
användas år efter år och fungerar i
en vuxenmiljö likväl som i en barnmiljö som de är tänkta för. De kan
följa ägaren genom hela livet och
brukas under flera generationer,

Nyckelhålet är ett av Lekas grepp
som finns på förvaringsmöbler,
lekbackar och sängar.

Foto: Leka Sweden

Barnen som
business
Glada möbler är bara en av alla nya
affärsidéer som kommit fram i regionen
under senare år med barn (och deras
föräldrar) som målgrupp. Här är ytterligare
några exempel.
Lekland

säger Bertil Lindh Jonsson.
Leka har medvetet valt färger
som inte precis är de traditionella
barnmöbelfärgerna.
– Anledningen är enkel - det är
ingenting som talar för att barn
föredrar ljusrosa, ljusblått eller
ljusgult i sin omgivning. Faktum är
att starka färger fungerar bättre när
det gäller att stimulera fantasi och
kreativitet. Barn gillar färger - och
det gör vuxna också, säger designern Yngve Eriksson.
I början var tanken att tillverk-

ningen skulle ske i Ramsele, men
snart upptäckte trion att det inte
gick att tillverka möbler i större
serier till konkurrenskraftiga priser.
Ett drygt arbete har därför lagts ner
till att hitta underleverantörer och
tillverkare i lågkostnadsländer över
hela världen.
– Alla prototyper och viss
tillverkning sker fortfarande här
i Ramsele men den huvudsakliga
tillverkningen sker utomlands.

Men det har inte varit lätt att hitta
leverantörer som lever upp till våra
kvalitetskrav, konstaterar tillverkningschefen Åke Johnsson.
Lekas möbler har uppmärksammats i en rad inredningsmagasin
och möblerna har även ställts ut på
Nordiska Museet.
Men det har tagit tid att få fart
på försäljningen. Bertil Lindh Jonsson räknar att man inom tre år ska
omsätta 10 miljoner kronor och ett
steg mot detta är ett genombrott på
den norska marknaden där Leka
Sweden nyligen skrivit avtal med
den största norska skolinredningskedjan Offinn.
Och den trojanska hästen?
Det är Leka Swedens mest populära produkt – en leksak som fungerar både som pall och lekhäst och
förvaringsplats. Den introducerades
av Evy Westerberg-Lindqvist 1962
och räknas i dag som en svensk designklassiker och säljs bland annat
på Moderna Museet.

Konceptet är att skapa platser där barnen kan leka
samtidigt som föräldrarna kan jobba trådlöst på sin
bärbara dator eller dricka kaffe i caféet. Djungelhuset
i Östersund och Drakborgen i Sundsvall erbjuder just
detta.
Barnpassning

En tjänst som omfattas av RUT-avdraget vilket gör att
kunden bara betalar halva arbetskostnaden. Företaget
Lilla barnvakten erbjuder professionell barnpassning i
Timrå och Sundsvall. Sundsvallsföretaget Pensionär att
hyra erbjuder barnvakt och kan även hämta och lämna
på dagis.
Barnkalas

Många aktivitetsanläggningar har barnkalas som en
viktig del i sitt koncept. Bodaborg i Torpshammar och
Östersund, Multi Challange och Storsjöbadet i Östersund, Technicus i Härnösand, Nöjeshallen i Sundsvall
och Area 1 i Örnsköldsvik är bara några som arrangerar barnkalas.
Näthandel

My Baby i Åre säljer barnkläder på nätet liksom Pirum
Parum i Sundsvall. Kulturverkstan i Matfors säljer
musik och böcker från Smultron & Sång som vänder
sig till barn.

Thomas Ekenberg

”Coola kläder till unika ungar”
Pirum Parum utmanar de stora
kedjorna i en tuff bransch.
– När jag fick barn upptäckte
jag att det saknades en butik
som kunde erbjuda trendiga
och funktionella plagg av starka
varumärken, färgglada och roliga
och med kvalitet som tål upptåg
och äventyr. Coola kläder till
unika ungar fulla av bus, säger

Marlene Rosdahl Eng startade
barnklädesbutiken Pirum Parum i
Sundsvall för tre år sedan.
Det har hon inte ångrat.
– Nej, jag älskar att stå i butiken och få sälja härliga kläder till
härliga barn. Jag har jobbat inom
modebranschen i hela mitt vuxna
liv, bland annat med försäljning
till butiker, men att jobba med

barnkläder är roligast.
I dag har den egna kundklubben nästan 2 000 medlemmar
och tack vare webbshoppen
når hon ut till kunder över hela
landet.
– Webbshoppen är ett komplement till butiken, men det är en
verksamhet som växer, konstaterar Marlene Rosdahl Eng.
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Trevlig sommar!
© 2008 KPMG AB, Sweden.

Hur används Din skog
Genom oss levereras kvalitetsprodukter
till Europa Afrika Asien USA

önskar vi på...

www.dina.se

Bokföring för nybörjare
rågor & beställning ring:
Maria 070 – 654 72 70
Kontor
0611 – 214 40

KPMG i Sundsvall erbjuder en grundläggande kurs i bokföring. Efter genomgången
utbildning skall kursdeltagaren erhållit kunskaper för att komma igång med bokföringen
i ett mindre företag.

Frölén kross ab

20 – 21 november 2008. Kursen omfattar 2 dagar, 9.00 –16.00. KPMGs kontor,
härnösand
Nya Hamngatan 12, Sundsvall. Kursavgift 4000:- exkl moms.
För mer information om kursen, gå in på www.kpmg.se/sundsvall eller ring Anna
Sundholm 060-64 50 23. Anmälan senast den 27/10 till sundsvall@kpmg.se eller
tel 060-64 50 00.

Checq Bokföring
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Behöver du
hjälp med...
Telefoni & kommunikation

Hallå där...
... Jan Erik Lindström, som den 5 april registrerade
Lake Tana Investment Sweden AB tillsammans
med Salome Bergman och Jonny Bergman.

Läkarvård

Träffa specialistläkare utan remiss!

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

Vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag är 55 år och har bott nästan hela mitt liv i Ö-vik. Nu bor jag
i villa i Lunne, Arnäsvall tillsammans med min fru. Vi har två utflugna barn. Efter grundskolan började jag i familjeföretaget Mackbyggarna men har sedan läst till bygg- och anläggningsingenjör på
distans. Efter ett besök i USA 1992 tog jag över ett system för sanering av mark utan att behöva ta upp jord. Mackbyggarna bytte
namn till MB Envirotek och blev kunskapsföretag. 2001 startade
jag också ett dotterbolag i England. 2004 sålde jag företaget till
en dansk koncern och var sedan anställd vd i sex år. Nu driver
jag en konsultfirma i miljöteknik och sedan i februari är jag även
ordförande i Företagarna i Örnsköldsvik.
Varför startade du det här nya företaget?

– De båda andra delägarna är en tidigare kollega och hans fru
som är från Etiopien. Tanasjön ligger där och har givit namn åt
företaget.Lake Tana Investment ser jag både som affärsverksamhet
och humanitär verksamhet. Global utfiskning och försämrad vattenkvalitet är viktiga faktorer.
Vad erbjuder ni för produkter och tjänster?

– Investeringar för landbaserad odling och handel med fisk. Även
export av miljöteknik för främst fiskenäring. Vi ska också starta ett
särskilt bolag för fiskodling i Etiopien.
Vilka blir kunderna?

– Vårt fiskodlingsföretag i Etiopien och andra företag i branschen
där.

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

Hur kommer företaget att utvecklas?

– Vi är tre deltidsanställda och ska komma igång under hösten. Vi
räknar sedan med att det ska ta fem till sju år innan det blir ”riktig
fart”. Det handlar ju om biologiska produkter så det är inte bara
att trycka på knappar. Går allt bra startar vi troligen landbaserad
fiskodling i Sverige. Och i Etiopien kommer svenska och etiopiska
investerare att gå in.
Har du någon förebild som företagare?

Journr: 060-132750
www.corvara.se

– Framför allt min far. Men jag vill också nämna Torbjörn Ek som
startade verkstadsföretaget Hexacon och även var delägare under
sex år i mitt bolag.
Vilka är dina starka och svaga sidor som företagare?

www.malmstromsreklam.se

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

– Jag är entreprenör och ser hellre möjligheter än svårigheter. Men
jag är kanske inte alla gånger medveten om problemens storlek.
Anders Hammarberg
15

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.

semestern nalkas, unna dig

En mobil
sommar

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

Slipp morg

Med FlyNano, utvecklad
piloten Aki Suokas, kan
Dess låga vikt gör att fly
länder. Värstingmodellen
Företaget uppger att de
sommaren. 39 000 dolla
av ett flygplan. Stort fråg
lagligt att glida runt i en
www.flynano.com

Bioenergi

Flisning av energived

Symbian Anna i
Nokias sommarlurar

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!

GRATIS
LUNCH
FÖRELÄSNING

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

Tipsa chefen!

Ring för säkerhets skull...

En uppdatering av operativsystemet Symbian, kallad Anna, kommer att finnas i två mobiler som Nokia släpper i juni. Nokia E6 riktar sig, precis som
föregångarna E71 och E72, mot business-kunden med sitt qwerty-tangentbord
och funktionella utbud av mjukvara. E6:an har även touchskärm för att förenkla
navigering i telefonen. För att även förenkla navigering på vägarna följer GPSfunktionen och kartor med på köpet. Runt 3 700 kronor kommer priset att
landa på. Nokia X7 är mer underhållningsinriktad. Sociala medier, film och spel
tycker Nokia att man ska använda den 4 tum stora skärmen till.
Samma lanseringsmånad som E6 och några hundralappar dyrare.
www.nokia.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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Spotify begr
gratis-använ

Från och med maj månad
som inte betalar för sin m
mer begränsade än tidiga
lyssnande per månad och
efter det första halvårets
att de betalande använda
tjänsten kommer att få et
mande månaderna. www

iPad-fodral
med tangentbord
Logitech har byggt in ett tangentbord i
iPad 2-fodralet som ansluts till iPaden
via bluetooth och förenklar skrivandet.
iPaden kan placeras i hållaren framför
tangentbordet och på så sätt likna en
bärbar dator. Tangentbordet laddas via
USB och kostar 100 dollar.
www.logitech.com

Fokusera!

Har du en förmåga att fas
du egentligen borde göra
met Selfcontrol vara lösn
blockeras samt under hur
ens en omstart av datorn
hemsidorna tillgängliga. F
läsare Chrome gör tillägg
www.visitsteve.com

Motivationen är
avgörande för att
Jörgen Söderman
ska nå sitt mål
om bättre hälsa.

gontrafiken

av finske ingenjören och
du ta fågelvägen till jobbet.
yglicens inte behövs i många
n kan komma upp i 150 km/h.
börjar leverera plan under
ar kostar det att bli stolt ägare
getecken för huruvida det är
FlyNano i Sverige.

ränsar
ndarna

d blir användarna
musiklyssning i Spotify
are. En gräns på 10 timmars
h 5 lyssningar per låt införs
användning. Företaget säger
arna inte påverkas och lovar att
tt flertal förbättringar de komw.spotify.com

Följ Jörgens väg mot bättre hälsa

Ljusstark
mobil
Lagom till sommaren
och ljusare tider
kommer LG Optimus
Black som bjuder på
den mest ljusstarka
skärm som suttit på
en smartphone. Den
nya skärmtekniken
kallar LG för Nova
och den ska enligt
företaget reducera
strömförbrukningen
med 50 procent trots
ljusstyrkan. Innanför
skalet, som kan fås i
vitt eller svart, finns
operativsystemet
Android 2.2. Runt
4 000 kronor kommer
telefonen att kosta.
www.lg.com

stna på hemsidor och slösurfa runt när
a annat? Om du kör OS X kan programningen. Man ställer in vilka sidor som ska
r lång tid blockeringen ska gälla. Inte
n eller avinstallation av programmet gör
För PC-användare med Googles webbget StayFocusd ungefär samma sak.

Nya tankar för
ett friskare liv
Blodtrycket har sjunkit men vågen står still. För
att Jörgen Söderman ska nå sitt mål måste han
öka motionen – men faktiskt också äta mer mat.

T

vå månader har gått
sedan Jörgen Söderman,
51-årig lastbilschaufför från Sundsvall tog tag i
sin övervikt under ledning av
NÄRINGSLIV:s friskvårdsexpert Viveka Westin.
En läkarundersökning visar
att både blodsockervärdet
och blodtrycket gått ner. Den
senaste invägningen blev
däremot en besvikelse. Den
första månadens viktnedgång
har stannat av. För lite motion
och för många avsteg från den
kolhydratfattiga dieten, är
coachens dom.
– Det är vanligt att det blir
ett bakslag när man gått ner en
del. Men det är inte farligt att
hamna i diket, bara man tar sig
upp igen, säger Viveka Westin.
När Jörgen beskriver sina mat-

vanor är Vivekas slutsats tydlig:
Han behöver mer riktig mat.
– Äter du alla måltider? Även
om du jobbar kvällspass räcker
det inte med två mål lagade
mat. Undvik att köpa färdig-

Viktor Lövgren
viktor@naringsliv.to

lagad mat när du är ute och
åker, även om det är en sallad.
Packa ned hemgjord mat i
dosan i stället, säger hon.
Att ändra matvanorna och
öka motionen tar tid. För att
lyckas krävs att man ändrar sitt
tankesätt.
– I dag är jag medveten om
att mina val påverkar mig. Men
det svåra är att gå från ord
till handling. Det är så lätt att
skylla på dåligt väder för att
slippa ta en promenad, säger
Jörgen.
Vivekas råd är han ska reflektera tydligare över sig själv och
sina mål.
– Sätt dig och känn efter hur
du verkligen mår: Varför vill jag
förbättra min hälsa? Hur vill
jag ha det i framtiden? Det är
bara du själv som bestämmer.
Genom att visualisera sig
framme vid målet är det lättare
att nå dit.
– Det blir som du tänker,
säger Viveka Westin.
Text och foto: Olof Axelsson

I nästa nummer:

Klarade Jörgen sommarens frestelser?
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ALLSTA GÅRD I BJÄRTRÅ

På gården bedrivs småskalig ekoodling
av grönsaker samt tomat och gurka i
växthus. Vi har får och lamadjur. Förs.
av grönsaker och ullprod. Ring före
besök: 073-405 20 95
www.allstagard.se
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Det lilla gårdsmejeriet mitt i byn. Tillverkar: ostar & söta tillbehör. Övrigt:
bröd korv skinka fårskinn mm. Öppet:
när Du har tid & Vi är hemma. Ring:
0612-241 10, 076- 837 99 23, Forsed
134, 873 91 Bollstabruk
www.forsedsgetgard.se

4 GODSTA GÅRD

Jord- och skogsbruksgård med turism.
Vi har valt KRAV-prod.; för hälsa,
uppfödning, odling och slakt. Naturbeteskött är ett extra välsmakande
gourmetkött av hög kvalité. Kryddad
av våra hagars örtrikedom. Anki&Åke
www.godstagard.se
godsta.gard@telia.com
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Kramfors

Medelpad
Ånge

18

Timrå
Sundsvall

Örnsköldsvik

16 10

3 1

Skärgårdsbuffé, räkfrossa och fiskförsäljning från egen fiskebåt. Pubaftnar
med trubadur, karaokeafton. För mer
info: 0613-211 42
www.fiskarfanget.com
info@fiskarfanget.com

3 FORSEDS GETGÅRD

Ångermanland

Sollefteå

2 FISKARFÄNGET

västernorrland
2011

&

Närodlat
Lokalproducerat

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

2
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Härnösand

5

11

5 HÄGGBY GÅRD/OLIVAS
MEJERIBUTIK

Smör, fil, yoghurt, långfil, kryddad
färskost, Brieost, ädelost, hårdost, tillv.
av mjölk från gårdens kor. Ölpinne och
Koristo, korv från egen prod. Butik och
ostcafé. 0611-711 33, 070-566 74 63
www.haggbygard.se

6 KVARNÅ TRÄDGÅRD

Junsele. Vi odlar 43 sorters tomater,
gurka,melon och en del andra spännande saker, även många olika grönsaker
på friland. I sommar inviger vi nya
gårdsbutiken.
070-280 13 16
kvarnatradgard@telia.com

7 RAMSELE KARLSTRÖMS
NÄRKVALITÉ AB

Charkvaror utan onödiga tillsatser: RamseleFalu, Amerikanskt saltfläsk, Varmrökt
jägarskinka, Gammaldags blodpuddig,
Äkta RamseleBacon. Fråga i matbutiken
eller ring 0623-10060
www.narkvalite.se info@narkvalite.se

8 MARI OCH PETTER I ÅSMON
Vi odlar potatis, svarta vinbär och jordgubbar. SJÄLVPLOCK jordgubbar, ca 5
juli–5 aug. Frysta bär och jordgubbssaft.
Vi är KRAV-certifierade.
www.jordgubbariasmon.se
0622-301 49, p.o@y.lrf.se

9 MEÅFORS GETGÅRD

Gårdsbutik med getmese och källarlagrad getost, camembert m.fl. sort.
Tunnbröd m.m. från lokala producenter.
Kom och hälsa på getterna, vallhunden och kor med kalvar i hagen.
070-266 50 06, www.torparfrun.n.nu
toveevot@yahoo.com

10 NÄSKE LAX

Färsk rökt eller gravad fisk året runt.Beställ presentbricka med havets läckerheter. Put and Take fiske, sommarcafé och
husvagnsplatser.
För mer info: 0660-22 33 40
www.naskelax.se

11 PETTERSSONS POTATIS

Kontaktperson: Ingemar Pettersson
Junivägen 120 Kvissleby, Njurunda
Tfn: 070-209 46 10
Produkt: Potatis – Morötter

12 RAMNEÅ LANTGÅRD

13

KRAV-certifierad gård. Hos oss kan du
handla naturbeteskött och ägg. Vi har dikor med kalvar och ungdjur. Vi tar gärna
emot gäster i vår ”Bo på Lantgårdsstuga”.
Handla direkt hos oss: 0623-204 69,
0730-36 66 63, marianne.hansson@
edsele.nu eller beställ via www.västernorrlandsgården.se

ROTSJÖ GÅRD

Mejeri, butik och café. Här tillverkas
ostar gjorda av ko- eller getmjölk.
Dessertostar som Rotsjöblå, Erika, Feta
Greta salladsost, Elin Linnea mfl
0611-420 46, www.rotsjogard.se

14 SAELLSTRÖMS LANTBRUK

Kvalitetskött från gård som drivs ekologiskt i byn Önskan. Stor lösdriftsladugård.Handla direkt hos oss på gården.
saellstrom675@msn.com,
070-564 25 33 eller beställ via
www.västernorrlandsgården.se

15 SIRIS TRÄDGÅRD

Goda, näringsrika och ekologiskt odlade
grönsaker på friland. Ex. kålrot, broccoli,
rödbetor, lök, vitkål, palsternacka etc. I
växthus tomat, gurka, paprika, örter, sallad och kryddor etc.
www.kravodling.se, 070-6441384

16 SKOGS-HILDAS

STENUGNSBAGERI & CAFÉ

Välkommen till mitt hantverksmässiga
bageri i Ullånger med bröd bakat på ekologiska råvaror. Jag bakar surdegsbröd,
annat matbröd, barkbröd, savknäcke,
tunnbröd och även kaffebröd. Beställ
gärna ditt bröd.
www.skogs-hildas.se, 070-6344416
skogs-hildas@hotmail.com

17 SKUTSKEPPARN

Försäljning av nyfångad fisk eller njut
av vår nystekta strömming m hemlagad
potatismos, sikfilé, lax eller olika strömmingsinläggningar i restaurangen. Rum
att hyra finns. 0613-230 90
skutskepparn@telia.com
www.skutskepparn.nu

Behöver du
hjälp med...
Kontorsmaskiner

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

Entréer, dörrautomatik,
kontors- & miljöinredning

Tel: 070-2398047

18 TomaT-Ås &

Café Pomodoro

Tomat odling, gårdsbutik & café med
hembakat bröd.
Produkter: Tomat, gurka, marmelader
samt olika egna inläggningar
Ås, Ljustorp. Tfn. 060-810 50
www.tomatas.n.nu

19 VÄsTaNsJÖ GÅrd

Välmörat nötkött med hög kvalitet.
Vi föder upp köttraskalvar från länet
med i huvudsak gårdens eget vallfoder.
Ett klimatsmart alternativ. Beställ från
070-372 52 96 www.vastansjo.com
eller www.västernorrlandsgården.se

Personaluthyrning och rekrytering

Tel: 070-751 66 92
www.staffup.se
Frukt & Grönt

20 ÖNsKaNs PoTaTIs

Potatisodlingen med sjöutsikt i den
vackra byn Önskan, Skorped. Här finns
kvalitetspotatis (även tvättad) som t.ex.
Folva, Satina , Mandel, Ditta och Arielle,
att köpa.
www.oenskanspotatis.n.nu
070-3374953

21 ÖsTaNÖ sKaffErI

- med smak för rabarber.
Gårdsbutik och Rabarbercafé
Egen rabarberodling med vidareförädling
till marmelader,saft och mycket mer
gott. För mer info. ring 070-230 80 83,
www.ostano.se
per.annelie.ohman@kramnet.se

tel 060-52 50 30
www.deltagront.se

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

Tel: 060-52 40 30
www.ilrecycling.com
Boka din plats här.
Kontakta våra säljare på 060 - 57 21 50
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Lättare leta
lokala livsmedel
Ett säljbolag har bildats, en marknadsplats på nätet har lanserats.
Nu ska länets matproducenter få en skjuts ut till konsumenterna.
Västernorrlandsgården är namnet på

den nya marknadsplatsen och säljbolaget för lokalproducerad mat.
– Grundtanken är att det ska bli
enklare att handla lokalt producerad
mat. Du ska inte behöva bil, en stor frys
och råka känna en bonde från trakten
för att du ska kunna köpa kött och andra
livsmedel som producerats lokalt, säger
Thomas Bengtsson, marknadsansvarig för
projektet.
I starten ingår 15 gårdar. Tillsammans
kan de erbjuda allt ifrån tomater, ost och
honung till kött, fisk och korv. Och mer
kommer.
– Ja, det finns en stor mångfald av matproducenter i Västernorrland så fler kommer. Vi är också noga med att inspektera
de gårdar som vill vara med så att de
uppfyller våra kvalitetskrav. Västernorrlandsgården ska vara en kvalitetsstämpel,
säger Thomas Bengtsson.
I inledningsskedet kommer kunder att
kunna beställa exempelvis lådor med kött
via hemsidan, men tanken är att säljbolaget också ska marknadsföra gårdarnas
produkter ut mot butiker och restauranger. Man tittar också på logistiklösningar.
– Ett gemensamt varumärke som
borgar för kvalitet och som omfattar

””Vi ska bli bättre än Jämtland.
Västernorrland har alla
förutsättningar att bli ett
matland”
Thomas Bengtsson, Västernorrlandsgården

produkter från ett stort antal gårdar har
bättre möjligheter att nå ut till butiker
och konsumenter, konstaterar Thomas
Bengtsson.
Han menar att Västernorrland redan
har många väldigt bra matproducenter.
– Tyvärr är det inte så många som
känner till det. Många av producenterna är ganska små och även om de är
väldigt proffsiga på att producera mat av
god kvalitet så har de kanske inte haft
resurser var för sig att marknadsföra sig i
någon större utsträckning, säger Thomas
Bengtsson.
Västernorrlandsgården är en del i en
treårig satsning på lokalt producerad mat
i länet.
– Jag hoppas att varumärket är så etablerat och framgångsrikt att det kan stå
på egna kommersiella ben efter projektets
slut, säger Thomas Bengtsson.
text och foto: thomas ekenberg

Miljonsatsning
på eget mejeri
Synnöve och Håkan Häggdin var nära att
stänga dörren till ladugården och lägga ned
jordbruket.
Men under ett sabbatsår fick de ny
motivation, investerade 2,3 miljoner kronor
i ett mejeri och är nu populära tillverkare av
smör, ost och yoghurt.
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Västernorrlandsgården
Västernorrlandsgården är
en del i en treårig satsning
på lokalproducerade
livsmedel som drivs av
Hushållningssällskapet och
går under namnet Smakstart. Budgeten för hela
satsningen är cirka 20 mkr
och den finansieras av EU,
länsstyrelsen, landstinget,
länets kommuner och
Länsförsäkringar
Västernorrland.
Läs mer på västernorrlandsgården.se. Där får
du också veta mer om de
olika gårdarna och var du
hittar olika produkter.

NÄRINGSLIV besöker Häggby gård
i Häggdånger, strax söder om Härnösand, i samband med ett så kallat
kosläpp. Evenemanget har formen av
familjedag och är mycket välbesökt.
I Olivias mejeri säljs de egna
produkterna och ute på gårdsplanen
saluförs annat närproducerat livsmedel av knallar. Gården har blivit
en handelsplats för det närproducerade, men så var det inte för bara
några år sedan.
– Min mans familj har levt på
gården i 15 generationer. När han
tog över på 1990-talet fanns här
åtta kor. Som mest hade vi sedan 60
mjölkkor, men fick slita hårt för nästan ingenting. Vi tröttnade, berättar

Full fart på kosläppet när
kossorna ska ut i det fria.

Synnöve Häggdin.
Paret bestämde sig 2007 för att gå
ner i varv och fundera över tillvaron.
Skulle de fortsätta eller göra något
annat, var frågan.
– Vi vet hur man gör affärer inom
lantbruk och det var ändå det vi
ville fortsätta med kände vi. Jag gick
då kurs hos länsstyrelsen och skrev
affärsplan för ett mejeri. I Jämtland
gick jag kurs och lärde mig mejeristhantverket. Sedan investerade vi 2,3
miljoner kronor och byggde mejeriet
som startade i mars 2010. Vi har inte
ångrat oss, nu får vi förädla både vår
råvara och kunskap inom lantbruket,
säger Synnöve Häggdin.
Verksamheten är ny och än är det

Vi har försett svenska folket med

Surströmming

sedan 1940-talet

Grossisten för närodlat
och lokalproducerat

TEXT OCH FOTO: ANDERS LÖVGREN

0660-832 50 www.norrbrod.se norrbrod@telia.com

Synnöve och Håkan Häggdin
vågade satsa på ett eget
mejeri.

T I L L B U T I K & R E S TAU R A N G

för tidigt att säga något om lönsamheten, men de räknar med att kunna
omsätta lika mycket nu som när de
hade 60 mjölkkor.
Nu har de 15 mjölkkor som ger
råvara till bland annat smör, färskost, brieost och långfil. Och det som
blir över köper Milko. Dessutom
har gården 20 köttkor och de säljer
potatis.
Häggby gård är medlem i Västernorrlandsgården (se artikel intill)
och Synnöve Häggdin är optimist
när det gäller framtiden.
– Vi levererar till flera butiker i
länet och intresset växer. Jag tror att
vi startade i precis rätt tid.

Din lokala frukt- och
grönsaksleverantör.
Vi förpackar och marknadsför Norrländskt
odlat, eller av oss utvalda grönsaker av hög
kvalitet och god smak. Vi erbjuder våra
kunder snabb och tillförlitlig leverans av
fräscha produkter med god hållbarhet
Timmervägen 6
857 53 Sundsvall
tel 060-52 50 30
fax 060-52 50 31
info@deltagront.se
www.deltagront.se
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De satsar på supersöt
ört från Latinamerika
Arbolito i Sundsvall räknar
med en jättemarknad
om det naturliga
sötningsmedlet stevia
godkänns inom EU.

S

tevia har kallats super-

sockret – det är helt
naturligt och innehåller
inga kalorier och är dessutom mer
än 300 gånger sötare än vanligt socker. I USA har de största
läsktillverkarna produkter på
butikshyllorna som är sötade med
stevia och i Japan har den använts
i mer än 40 år.
I Sverige är stevia dock ganska
okänt – än så länge. Orsaken är
delvis att produkten inte är godkänd för att användas i livsmedel
inom EU. Men ett godkännande
är på gång. Och Sundsvallsföretaget Arbolito har redan börjat positionera sig på den nya marknad
som förväntas växa fram.
– I dagsläget är vi fyra personer
som är engagerade i bolaget. Vi
har kontakter med alla stora butikskedjor och även med livsmedelsindustrin, säger Pär Wallgren,
som är företagets marknadschef.
Arbolito bearbetar redan nu
livsmedelsbutiker, hälsokostbutiker och livsmedelsproducenter.
Men det som är Arbolitos
styrka är företagets unika kontakter i Paraguay där stevian växer.
Det hänger ihop med att Leif

JO BB

?

ÖP PET

Fakta: Stevia
Stevia är en örtväxt som
ursprungligen kommer från
Paraguay där den använts i
flera hundra år. Växten innehåller glykosider som är mer
än 300 gånger sötare än
socker. Stevia har använts
länge ibland annat Japan
som sötningsmedel och är
även tillåten i USA sedan
2008. EFSA, det europeiska
livsmedelsverket, har rekommenderat ett godkännande
av produkten och slutgiltigt
beslut väntas under 2011.

Nyrén är gift
fram Sveriges
””Vi har startat företag i
med en kvinna
första produkt
landet och lyckats säk- som sötats
från Paraguay,
Maria Rivarola
med stevia, en
ra både stevia-odlare
Nyrén.
blåbärsdryck
och raffinaderiresurser” som kallas
– Paraguay är
Leif Nyrén, vd, om företagets
ett svårarbetat
Arándanos.
etablering i paraguay
land med stor
Stevia förkorruption och
väntas framför
omfattande byråkrati, men vi har
allt ta marknad från kalorifria
startat företag i landet och lyckats
sötningsmedel som framställs på
säkra både stevia-odlare och rafkonstgjord väg, som aspartam.
finaderiresurser, säger han.
– I dess mest koncentrerade form
motsvarar en 15 grams burk stevia
Redan i dag kan konsumenter köpa cirka 5,5 kilo socker. Tänk bara
vilken skillnad vad gäller koldioxidstevia via nätet, något som är fullt
utsläpp, minskade transporter och
tillåtet.
lagerkostnader, säger Per Wallgren.
Arbolito har lanserat ett eget varumärke SteviaVital och även tagit
Text och foto: Thomas Ekenberg

nya företag i länet

Sollefteå
RPS Service AB
Ringvägen 3, SOLLEFTEÅ
Reg datum: 2011-05-18
Bolaget skall bedriva service, reparationer,
installationer och försäljning av data & telefoni,
traktorentreprenad, snöskottning, markplanering
samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot:
Erik Roger Vestlin
S/D Fast Food AB
Storgatan 102 B, SOLLEFTEÅ
Reg datum: 2011-05-19
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, konsultations- och rådgivningsverksamhet till företag,
kapitalförvaltning samt annan därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamot: Sami Daoud
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Leif Nyrén och Pär Wallgren
tror på mirakelsocker.
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Norrlands Handledar Institut NHI AB
Järnvägsgatan 24, SOLLEFTEÅ
Reg datum: 2011-05-09
Bolagets verksamhet ska vara konsultationer inom
psykologi, handel med aktier och värdepapper,
förvaltning av fast och lös egendom samt därmed
förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Hans
Michael Edholm
Roger Granlunds Fastigheter AB
Östgranvåg 121, SOLLEFTEÅ
Reg datum: 2011-05-12
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning,
äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig
verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med
värdepapper och dylikt. Styrelseledamot: Anders
Roger Granlund

Sundsvall
Infra Konsult Sundsvall AB
Alnövägen 91, ALNÖ
Reg datum: 2011-05-17
Bolaget ska bedriva bygg- och projektledning för
järnväg, väg och markprojekt. Tävling och träning
av ridhästar även försäljning av hästar samt
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Lena
Margareta Elisabet Sandberg
Indals Detaljhandel AB
Fältvägen 3, INDAL
Reg datum: 2011-05-20
Bolaget ska bedriva detaljhandelsrörelse med
dagligvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Karin Maria Viktoria Melin

Risbergs Lack och Karosseri AB
Renvägen 16, KVISSLEBY
Reg datum: 2011-05-16
Bolaget ska bedriva verksamhet inom billackering,
bilplåtslageri och bilförsäljning samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Björn Christer
Risberg KROKENDYLEN AB
Box 18, SUNDSVALL
Registreringsdatum: 2011-05-06
Bolaget ska bedriva sjukvårds- och omsorgsverksamhet, medicinsk konsultverksamhet samt
handel med värdepapper, fastighetsförvaltning,
restaurangverksamhet, handel med livsmedel,
fastighetsförvaltning, handel med och förvaltning
av fast och lös egendom samt därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamot: Pär Gunnar Ahlberg

Krönika: Rekrytering

Så utformar du
platsannonsen

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

Fråga: Jag ska rekrytera till mitt företag. Hur ska jag
formulera budskapet i platsannonsen på bästa sätt?
/Bengt

Besök oss på www.soliditet.se.

Svar: Mitt råd är att vara så specifik du kan när det gäller

krav på utbildning och erfarenhet. Samtidigt måste detta
anpassas efter vilken typ av tjänst det gäller.

060-61 43 00

www.tvattbjornen.se

070-602 03 91

Ska du anställa exempelvis en säljare torde det finnas gott
om sökande. Då kan du vara mycket specifik i dina krav så
att du inte får hundratals ansökningar att hantera. Är det i
stället en statistiker som söks är utbudet mer begränsat, och
du får vara mer generell i ditt kravställande.

www.mitstransport.se

Se till att de krav du ställer i annonsen är mätbara redan
när du läser ansökningarna. Skriv till exempel inte ”vana
från statlig verksamhet” eftersom det innebär att du släpper
tolkningsföreträdet, vilket kan innebära massor med ansökningar med irrelevanta erfarenheter.
Skriv i stället mer exakt vad du vill ha, exempelvis ”minst tre
års vana från statlig administration av pensioner”.

060-13 95 60

www.norrlandspojkarna.se

När det gäller utbildning kan du kräva exempelvis tre års
relevanta studier på universitet eller vad du bedömer som
likvärdigt. Här finns också risken att du får många ansökningar, men det viktiga är att du behåller tolkningsföreträdet.

060-52 58 60
www.ocab.se

Personliga egenskaper är däremot inte mätbara på samma
sätt. Visst kan du se hur människor formulerar sig i ansökan
och dra vissa slutsatser av det, men personliga egenskaper
kan först skådas vid test, intervju och referenser.
Därför är det viktigt att i annonsen endast framhålla exempelvis de två viktigaste egenskaperna
du eftersöker.

060-61 43 76

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

060-120513

www.dagservice.se

060-56 15 00

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

Sammanfattningsvis är råden att vara så
specifik du kan, samt att formulera dig
så att du behåller tolkningsföreträdet.

ar

ör gavl

rf
Vi lage

060-666 555

www.protector.nu

Urban Bergman
urban@karriarkompetens.com

0611-131 35

www.pronovafast.se

060-16 50 00

www.metso.com
* Under perioden 20091001-20100930
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Besök oss på webben
Din lokala leverantör av färDigutrustaDe entreprenaDmaskiner till rätt pris!

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

Agda PS

Ett lyft för länet

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

www.kpmg.se

ARTISTER - EVENEMANG - KONGRESSER - UNDERHÅLLNING
VI SKRÄDDARSYR DITT EVENEMANG

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

info@westhagen.se - www.westhagen.se

Certifierad Projektledare
– det rollbaserade personalsystemet

Välkommen att kontakta oss på

Start i Sundsvall november 2008
och Umeå januari 2009

Ledarprogram

arne@lanets.nu

www.lanets.nu

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

Tillsammans skapar vi nytta och effekt!

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
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de Vahl Konsulting AB
Södra Allén 29, SUNDSVALL
Reg datum: 2011-05-18
Konsultverksamhet inom IT, handel med värdepapper, whiskyprovningar och upplevelseresor.
Styrelseledamot: Per Lennart de Vahl

Morvalt Förvaltning AB
Prästhusvägen 52, SUNDSVALL
Reg datum: 2011-05-16
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös egendom
samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot:
Olof Robert Aronsson

Ingemar Andersson Timmertransport AB
Huli 152, SUNDSVALL
Reg datum: 2011-05-16
Bolaget skall bedriva åkeri- och entreprenadverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Andersson, Bo Ingemar

Parus Major Consulting AB
Talgoxvägen 14, SUNDSVALL
Reg datum: 2011-05-17
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom
processindustrin. Styrelseledamöter: Ann-Christine
Södersten, Per Fredrik Joakim Södersten, Per-Åke
Henrik Södersten

LA Sport & Reklam i Sverige AB
Gärdevägen 11, SUNDSVALL
Reg datum: 2011-05-18
Bolaget ska förvalta värdepapper, sälja screentryck,
sportartiklar, konfektion och presentreklam samt
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter:
Björn Olof Forslund, Ulf Benny Sahlin, Hans
Niclas Sjödin

Birsta Baren Restaurang & Café AB
Förmansvägen 9 B, SUNDSVALL
Reg datum: 2011-05-13
Bolaget ska bedriva restaurang- och caféverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot:
Güler Erensel

Larssons Corner AB
Kyrkogatan 10, SUNDSVALL
Reg datum: 2011-05-16
Bolaget skall bedriva restaurang- och cateringverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Gunnevi Helen Larsson

BR Avveckling 11-12 AB
Box 270, SUNDSVALL
Reg datum: 2011-05-12
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att
äga och förvalta lös egendom. Styrelseledamot:
Lars Anders Larsson
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www.ellextre.se

Ekonomikonsulterna i Stenstan AB
Kyrkogatan 10, SUNDSVALL
Reg datum: 2011-05-13
Bolaget skall bedriva konsultationer inom
redovisning, skatter, ekonomisk rådgivning och
affärsrådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Nils Fredrik Axel Tullberg
Espings Revisionsbyrå i Sundsvall AB
Box 890, SUNDSVALL
Reg datum: 2011-05-10
Aktiebolaget ska bedriva revisions- och bokföringsverksamhet. Styrelseledamöter: Lars Magnus
Lundberg, Märta Esping Bollek
FOOD TRADING I SUNDSVALL AB
Affärsgatan 9, KVISSLEBY
Reg datum: 2011-05-09
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, gatukök, försäljning av restauranginventarier, vidare
ska bolaget bedriva handel med fastigheter och
värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Shamsi Rajabali Ghalehvaziri
David Öhlén Förvaltning AB
Mogatan 16, SUNDSVALL
Registreringsdatum: 2011-05-03
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös egendom
samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: David Gustav Öhlén

LPI Light Panel Innovation AB
Storgatan 90. SUNDSVALL
Reg datum: 2011-05-13
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning samt
försäljning av kompletta produktionsenheter för tillverkning av lätta byggskivor samt därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamöter: Gunbritt Elisabeth
Ericsson, Rolf Jürgen Grotelüschen
ReklamGruppen Norr AB
Skogsduvevägen 44, SUNDSVALL
Reg datum: 2011-05-13
Försäljning av produkter och tjänster till företagare
som behöver hjälp med marknadsföring och
försäljning. Styrelseledamöter: Eva Margareta
Toresson Norin, Lars Reine Norin
Sundsvalls Byggarna AB
Kullagergatan 13, SUNDSVALL
Reg datum: 2011-05-10
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag
bedriva verksamhet företrädesvis inom områdena
byggverksamhet, utveckling av och investering i
bostäder, kommersiella lokaler och infrastruktur
samt kapitalförvaltning dock ej sådan som stadgas
i lagen (2004:297) om bank- och finansrörelse
samt även driva annan med nu nämnda verksamheter förenlig rörelse. Styrelseledamot: Michael
Tjälldén
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Nu på 1 nytt ställe i Östersund och 6 nya ställen i Sundsvall!

Välkommen till vår
reklamkanal!

Se alla
kunder på
webben!

www.eyechannel.se

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

Resia har gjort det igen!

Spara tid
och pengar!

Bästa
affärsresebyrå

2011

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

ka maskiner”

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

onny Westin för
mo: 070-681 06 06

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

Krönika: Juridik

Öka chansen att vinna
– kolla in andras anbud
För det enskilda företaget finns stora möjligheter att vässa
sin anbudsteknik genom att kolla upp konkurrenters anbud.
Inom privat sektor är insynen självklart begränsad, men
så är inte fallet med den upphandling som görs av den offentliga sektorn.
Anbud inom offentlig upphandling blir så kallade allmänna
handlingar efter avslutad upphandling. Och allmänna handlingar är vanligtvis offentliga – vem som helst får begära
kopior. Detta öppnar förstås för möjligheter att dra nytta av
tidigare genomförda upphandlingar, även om du inte deltagit
i upphandlingen.
Kontakta den upphandlande enheten och begär att få kopia
på förfrågningsunderlaget, protokollet/utvärderingen och
kopia på det vinnande anbudet, kanske tvåan också. Du får
ofta materialet snabbt och smidigt via e-post, ibland kopior
med vanliga posten (viss kopieringsavgift kan förekomma).
I undantagsfall kan delar av ett anbud omfattas av sekretess
och lämnas då inte ut. Sekretess kan avse främst skydd för
det allmännas eller den enskildes ekonomiska intresse. Varje
gång en begäran om kopior inkommer, ska den upphandlande enheten pröva om samtliga uppgifter i ett anbud kan
lämnas ut.
Som anbudsgivare inser du förstås att även dina anbud
kommer att bli allmän handling, som kan begäras ut av
dina konkurrenter. Om du har företagskänslig information,
är det bra att du i anbudsskrivelsen begär vilken information
som borde omfattas av sekretess och skälen till det.
Upphandlaren ska göra en egen prövning och du
är inte garanterad att de gör samma bedömning,
men du har i vart fall underlättat för sekretessprövningen och ökat möjligheten till skydd.
Som jag ser det är det lönsamt att ta lärdom av andras anbud. Du skaffar dig
information, idéer och underlag till
dina egna anbud och affärsbeskrivningar. Du kommer att skriva bättre
och starkare anbud. Det är självklart
bra för upphandlarna, men framförallt ökar
du möjligheterna att som leverantör ligga
bra till.

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

Pia Lindberg
pia.lindberg@bratteberg.se

Tel: 060-12 91 00 • www.johans.se

Tel. 060-12 91 00 • www.johans.se
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Besök oss på webben
A!
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Brandutbildningar i samverkan
med Räddningstjänsten
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www.brandskyddsforeningen.se

www.forestproducts.sca.com

Slagkraftig finansiering
Rådgivande inspel

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
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Andreassons naprapati AB
Esplanaden 10, SUNDSVALL
Registreringsdatum: 2011-05-03
Bolaget ska bedriva naprapatverksamhet, företagshälsovård, friskvård, rehabilitering, ergonomi,
massage, träning, utbildning och försäljning
av utbildningsmaterial samt konsultationer och
rådgivning inom dessa områden. Försäljning och
uthyrning av maskiner och redskap för fysisk
träning och rehabilitering. Försäljning av hälsoprodukter. Äga och förvalta värdepapper samt därmed
förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Tony Roger
Andreasson
LOLOPOP AB
Storgatan 11, SUNDSVALL
Registreringsdatum: 2011-05-06
Bolaget ska bedriva grossistförsäljning av hår- och
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hudvårdsprodukter mot frisörsalonger, skönhetssalonger och spa, webshopförsäljning, konsult- och
utbildningsverksamhet inom nämnda område,
konceptutveckling och marknadsföring inom modeoch hårvårdsbranschen samt därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamot: Leif Peter Uvhage
Martin Lagerlind Bygg & Design AB
Tegelbruksgatan 77, SUNDSVALL
Registreringsdatum: 2011-05-02
Bolaget ska bedriva projektering och besiktning
av el- och tele- system samt bedriva därmed
förenliga verksamheter. Styrelseledamot: Nils
Martin Lagerlind
Lookgood Kliniken i Sundsvall AB
Bragegatan 16, SUNDSVALL
Registreringsdatum: 2011-05-05

Bolaget ska bedriva estetisk och medicinsk
hudvård med helhetssyn, kroppsvård, Botox- och
fillerbehandlingar, kemisk peeling och laserbehandlingar, försäljning av medicinska hudvårdsprodukter. Vidare ska bolaget äga och förvalta
värdepapper, fast och lös egendom samt därmed
förenlig verksamhet. Styrelseledamot : Tobias Teijo
Ilmari Järvinen

Rimaun AB
Korstavägen 17, SUNDSVALL
Registreringsdatum: 2011-05-05
Bolaget ska bedriva callcenter, mjukvaruutveckling,
IP-telefoni och VOIP (voice over internet protokoll),
betalkortstelefoni och försäljning av härtill hörande
varor, samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Rabia Tabbassum

NordCo Bostad AB
Box 10039, SUNDSVALL
Registreringsdatum: 2011-05-06
Bolaget ska bedriva handel, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamöter: Anders Lennart Johansson,
Björn Roger Anders Flodin, Christin Iris Signhild
Johansson

Stenstans Ögonpraktik AB
Storgatan 16, 1 tr, SUNDSVALL
Registreringsdatum: 2011-05-03
Aktiebolagets verksamhet skall vara att utföra
tjänster inom ögon- medicin och därmed förenlig
verksamhet. Aktiebolaget skall äga och förvalta
fast egendom, värdepapper och därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamot: Eva Birgitta Sjödin
Backlund

Thomas Markström blev
delägare och platschef på
Alnöföretaget Lerviks Trä.

Ödet gjorde Thomas till företagare:

Blåsning följdes av
oväntat erbjudande
I bilen på väg till nya hemstaden Sundsvall fick Thomas Markström chockbeskedet: Det utlovade
drömjobbet fanns inte. Men ödet hade annat i beredskap. Beslutet att köpa virke till husbygget av lokala
Lerviks Trä slutade med att han blev både delägare och platschef.

F

ör tre år sedan sålde Thomas
Markström sitt hus i Piteå och
sade upp sig från sin anställning som försäljningsansvarig hos
kontorsförsäljaren Sharp Center.
Han hade blivit erbjuden ett spännande jobb i Sundsvall, som säljare
inom vintersport. Då skidåkning
alltid varit ett mycket stort intresse
för honom så var det rena drömjobbet han var på väg mot.
Men han hann inte ens börja sitt
nya jobb.
– När jag satt i bilen på väg ner
till Sundsvall fick jag ett telefonsamtal. Beskedet var helt overkligt.
Den som ekonomiskt stod bakom
hela satsningen hade dragit sig ur
och jag var plötsligt arbetslös. Där
satt jag i bilen, hade gett upp allt
jag hade i Piteå men blivit snuvad
på det nya jobbet, berättar Thomas
Markström.

När chocken hade lagt sig fick han
börja sondera terrängen i Sundsvall.
Det ledde till att han med sina kontakter i branschen blev anställd av
Sharp Center i Sundsvall.
– Det var viktigt att få ett jobb,
men det kändes aldrig hundra
procent rätt. Trots allt hade jag
varit på väg bort från försäljning av
kontorsmaskiner och mentalt så var
det nog ett avslutat kapitel för mig,
säger Thomas Markström.
På ett märkligt sätt hade ändå ödet
något annat i beredskap åt honom.
När han tillsammans med sin sambo började bygga ett hus på Alnö
så handlade han virket på Lerviks
Trä, en liten byggvaruhandel på öns
västra sida. Han blev till slut så god
vän med ägarna, bröderna Sandberg,
att han erbjöds både delägarskap
och jobbet som platschef.

””Där satt jag
i bilen, hade
gett upp allt
jag hade i
Piteå men
blivit snuvad
på det nya
jobbet.”
Thomas Markström

– Jag kände direkt att det var rätt
grej för mig, säger han.
Thomas Markström har många
idéer för hur företaget ska utvecklas. Under vintern har Lerviks Trä
byggt ut och investerar i utrustning
för tillverkning av lastpallar som
blivit en specialitet vid sidan av
byggvaruhandeln.
– Vi har ett bra samarbete med
logistikföretaget Boxon och flera
fina uppdrag när det gäller tillverkning av specialpallar. Vi hjälper till
att hitta lösningar för företag som
kan behöva andra mått på lastpallar än standard, säger Thomas
Markström.
En fjäder i hatten för Lerviks
Trä är tillverkning av lastpallar till
Permobil.
Text och foto: ANDERS LÖVGREN
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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

Övervakning av
kontinuerlig ljudstörning

Miniatyrsensorer för
mätning av inomhusluft

Snabb förstasortering
av olycksoffer

Multifunktionell beläggning för väggar och golv

Ett finskt företag har utvecklat
en teknik för övervakning och
dokumentering av långvariga
och kontinuerliga ljudstörningar,
exempelvis från fläktsystem,
kontinuerlig produktion och
vindkraftverk. Då dessa
olägenheter tenderat att öka söker
vi nu personer med expertkunskap
inom ljud, ljudstörningar och
psykisk påverkan av dito, för
utveckling av analysmetoder
och kommersiella lösningar på
problemen.
Ref: 11 FI 30I1 3L8A

En amerikanskt företag söker
idéer för utvecklingsbara eller
redan tillgängliga miniatyrsensorer
för mätning av kvalitén på
inomhusluft. Sensorerna ska ha
hög tillförlitlighet, lång driftstid
och arbeta med mycket låg
energikonsumtion. Företaget
är intresserat av leveransavtal,
kontrakterad forskning och/eller
gemensam utveckling.
Ref: 11 US 87GA 3L9P

Ett engelskt företag som
utvecklar mjukvara till den
medicinska industrin har tagit
fram ett elektroniskt system
för snabb förstasortering
(triage) av olycksoffer vid
större olyckstillfällen. Systemet
stöder även information till
ledningsplatsen för allokering av
resurser och personalinsatser.
Företaget erbjuder partnerskap
med kommersiella avtal och
teknisk assistens.
Ref: 11 GB 4303 3L4R

Ett turkiskt företag har utvecklat en
unik multifunktionell beläggning
för väggar och golv av betong
samt för marmor- och granitytor.
Materialet har fotoanalytiska och
antikorrosiva egenskaper och är
även resistent mot bakterier och
mögelangrepp samt är fukt- och
oljeavstötande. Företaget erbjuder
kommersiella avtal och teknisk
assistens.
Ref: 11 TR 99PD 3KQX

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.

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

VÅRA TJÄNSTER:

·
· Högtr ycksrengöring · Kemisk systemrengöring
Asbestsanering · Avfallshantering · Golvslipning
ng
lästri
Sandb
·
ing
Rörlin
·
ålning
· Rostskyddsm
Kolsyreblästring · Mögelsanering · Oljesanering
ar · Säkerhetsrådgivare · TV-inspektion · Vatten
· Slamsugning · Avloppsspolning • Takmålning
även
utför
Vi
·
ing
blästr
Vatten
·
ger
balkon
och
r
bilning • Vacuumsanering · Renovering av fasade
till vattentorn
diverse specialbeläggningar allt från fasader

”

Nära trots långt avstånd
De flesta av våra kunder finns utanför Sverige.
Trots det upplever vi inga nackdelar med att
driva företaget från Nyland. Fem minuter till
Kramfors/Sollefteå flygplats och den kommande
trafiken på Ådalsbanan borgar för framgång.”
Nina Thelin, vice vd
Famek AB, Nyland

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

Glad sommar, NÄRINGSLIV är tillbaka den 2 september igen!
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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

April 2011

Mars 2011

Februari 2011

Januari 2011

December 2010

November 2010

0
Förändring av konsumentpriserna ett år bakåt.

Traktamenten: utrikes 2011

JO BB

1

Oktober 2010

Juli

2

September 2010

12

3,3
3

Augusti 2010

tisdag

Juli 2010

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

4

Juni 2010

Skatt och moms

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

%5

Maj 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

Timrå
Nordberg Optik AB
Köpmangatan 25 A, TIMRÅ
Reg datum: 2011-05-16
Aktiebolaget ska bedriva optikerrörelse samt övrig
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Mats
Karl Gustav Nordberg
556851-5778 EKM KOMPONENTER AB
Bruksvägen 3, BERGEFORSEN
Registreringsdatum: 2011-05-03
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning och handel av
komponenter till verkstadsindustrin, till svarvar, fräsar och fleroperations- maskiner. Komponenterna
består av skydd till dessa maskiner. Handel med
djurprodukter, saltstenar, vitaminer, salvor samt
förbrukningsvaror till lantbruk. Styrelseledamöter:
Alf Kenneth Sällström, Astrid Eva-Karin Åslin
Industriteknik i Sörberge AB
Astervägen 1, SÖRBERGE
Registreringsdatum: 2011-05-06
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva
tillverkning av, underhålla av och sönderdelning av
industrimaskiner och därmed förenlig verksamhet,
handel med skrot, mineralråvaror och kapitalvaror
såsom industritillbehör och därmed förenlig verksamhet samt handel med och förvaltning av aktier,
värdepapper och andra finansiella instrument och
fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Kurt Roger Stanley Nämerfors
MisterBling AB
Kungsvägen 103, TIMRÅ
Reg.datum: 2011-04-28
Bolaget ska bedriva partihandel med ur och
guldsmedsvaror samt annan därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Per Martin Ledin

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
Svensk Kraftservice AB
Terminalvägen 30, TIMRÅ
Reg datum: 2011-05-13
Bolaget ska bedriva service, handel, konstruktion
och montage av elektrisk utrustning inom transmissions- och distributionsområdet även inbegripet
tunga lyft och transporter. Bolaget ska även
bedriva produktfotografering samt driva därmed
sammanhängande verksamhet. Styrelseledamot:
Erik Robin Berlin

Ånge
LM Edenströms Maskin AB
Västanå 316, ERIKSLUND
Reg datum: 2011-05-09
Bolaget ska bedriva maskinentreprenad, utvinning av sand, grus och berg, återvinning av
bioprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Lars Olof Edenström
TNG i Ånge AB
Sörsidan 121, ÅNGE
Föremålet för bolagets verksamhet är produktutveckling inom transportsektorn och därmed
förenlig verksamhet.
Registreringsdatum: 2011-05-06
Styrelseledamöter: Lars Erik Krister Svelander,
Klaus Ole Knudsen, James Johan Karl Gustav
Haasum, Bo Göran Wikingson
Psykologmottagningen Mazza Mikaelsson AB
Sillre Norra 336, ERIKSLUND
Reg. datum: 2011-04-29
Behandlingar, konsultation, handledning och
utbildning inom psykologisk och psykoterapeutisk verksamhet. Även bildterapi och konstnärlig
verksamhet inom bild, text och form samt därmed
förenlig verksamhet. Äga och förvalta fastigheter.
Styrelsel Francesca Cecile Mazza Mikaelsson

Ånge Café & Spel AB
Centraltorget 22, ÅNGE
Reg datum: 2011-05-12
Cafe & Spel. Styrelseledamot: Stig Peter Nilsson
Salvare education AB
Småbovägen 3 A, TORPSHAMMAR
Reg. datum: 2011-04-29
Bolaget ska bedriva skolverksamhet på gymnasienivå samt därmed förenlig verksamhet.Styrelseledamöter: Mathias Richard Peter Stuifbergen, Kjell
Thomas Jansson, Henrik Richard Stuifbergen

Örnsköldsvik
DC Consulting AB
Fröstavägen 28, ARNÄSVALL
Reg datum: 2011-05-17
Bolaget skall biträda företag och andra organisationer med deras interna och externa kommunikation
mha föreläsningar, utbildningar och analyser.
Styrelseledamöter: Leif Eric Byström, Anna-Karin
Elisabeth Byström
Ögren&Kroon Möbler och Inredning AB
Sockenvägen 8, ARNÄSVALL
Reg datum: 2011-05-20
Bolaget skall bedriva försäljning av möbler och
heminredning samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamöter: Erik Anders Ögren, Maria
Susanna Kroon
PG Progress Management AB
Veckestrand 100, ÖRNSKÖLDSVIK
Reg datum: 2011-05-20
Bolaget skall erbjuda utveckling inom ledarskap,
företagsstrategier, PR, ekonomi, personal,
organisation och därtill hörande områden. Bolaget
skall också äga och förvalta aktier, värdepapper,
fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot: Per Göran Åström

TGM Holding AB
Tullgatan 4 A, ÖRNSKÖLDSVIK
Reg datum: 2011-05-17
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös egendom
och värdepapper samt uthyrning av byggnad och
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter:
Sture Göran Doffner Ericson, Mats Melbin, Ulf
Tomas Byberg
Alavaara i Ö-vik AB
Villagatan 10, ÖRNSKÖLDSVIK
Reg datum: 2011-05-09
Bolaget ska bedriva manuellmedicinska behandlingar och rehabiliteringsträning av legitimerad
naprapat. Styrelse: Gurli Anna Charlotta Alavaara
Ekbergs Svets & Bygg AB
Svanvägen 13, ÖRNSKÖLDSVIK
Reg datum: 2011-05-13
Bolaget ska bedriva bygg- och entreprenadverksamhet samt svets- och reparationsarbeten.
Bolaget ska också äga och förvalta fast egendom
samt import av lös egendom och därmed förenlig
verksamhet. Styrelseledamot: Johan Magnus
Ekberg
Forestline Sales AB
Haffsta 253, ÖVERHÖRNÄS
Reg datum: 2011-05-13
Bolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring
av skogsmaskiner och terränggående maskiner och
därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Nils
Vilhelm Bergström
Ove Söderkvist Åkeri AB
Brännavägen 12, ÖRNSKÖLDSVIK
Reg datum: 2011-05-10
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva
åkeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamöter: Robin Jan Kim Eriksson Östfalk,
Kjell Ove Söderkvist
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I maj utsågs Cecilia Möllerfors till Årets Företagare
2010 i Härnösand. I NÄRINGSLIV berättar hon
att hon inte har tv, kör tuff motorcykel och vill
paketera länets besöksmål bättre.

söder om Härnösand i fyra år.
Köpte gamla domkapitelhuset 2005
och öppnade vandrarhem. När
det blev för litet blev det aktuellt
att expandera med hotell och då
Norrvidden tömt sitt studentboende
på Köpmangatan så blev det perfekt
att hyra för mig.
Var det ett stort steg att öppna
Hotell Mitti Härnösand?

– Ja, särskilt att skriva ett långt
hyresavtal när jag inte var säker på
hur vintrarna skulle vara. Men det
har ju gått över förväntan!
Du är engagerad i turistfrågor,
sitter i styrelsen för Höga Kusten
Turism och du har tagit på dig
jobbet som hamnvärd i Härnösand …

– Jag tycker det finns mycket som
går att göra för att utveckla turismen. Därför är det särskilt roligt att
länsstyrelsen och kommunerna med
ett tvåårigt projekt nu satsar 17,5
miljoner kronor på utveckling.

porträttet

Hotellägare som
hyllar Härnösand
Cecilia Möllerfors har vågat expandera inom Härnösands besöksnäring och
hyr nu ut 100 bäddar på sitt hotell och vandrarhem.
Varför tycker du att Härnösand är
perfekt för hotell?

– Jag har 65 procents beläggning
året om och det är nog de flesta
hotell i Stockholm nöjda med. Jag
tycker det händer mycket i Härnösand som drar hit folk och har man
hotell och vandrarhem centralt så
får man många gäster.
Ge exempel på sådant som gynnar dig?

– För några år sedan fanns varken
Stadsfesten, Dansbandsfestivalen
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eller Härnösandsdagen. Vi har haft
glädje av bygget av nya fängelset
och Botniabanan och nu även nya
Ica som byggs. Dessutom har kommunen satsat på fler gästplatser i
hamnen i år.
Hur blev du hotellägare?

– Jag är stockholmare men flyttade
till Kramfors med min dåvarande
man för 24 år sedan. Har sedan
jobbat inom besöksnäringen och
varit hotellchef på Hotell Höga
Kusten. Drev Antjärns Camping

Fakta: Cecilia
Möllerfors
Ålder: 50
Familj: Dottern Maya,
hunden Sasha av blandras
Bor: Röhålsmalen,
Härnösand
Bästa semester: Segling,
utflykter med motorcykeln,
en Ducati 750
Förebild: Pigge Werkelin
Boktips: Budskap från
andra sidan av Morgan
Marlo

Vad är viktigast att göra?

– Förbättra logistik, samordna verksamheter och paketera dem bättre.
Pengarna ska läggas på att utveckla
paket och att marknadsföra dem,
mest på webben.
Vad gör du efter jobbet på
dagarna?

– Jag bor i en stuga ute vid havet
söder om Härnösand, så jag åker
dit och är mycket ute i naturen.
Havet är viktigt för mig och jag är
ofta nere på klipporna och kan sitta
länge och titta mot horisonten.
Du är en naturmänniska alltså?

– Ja, det får jag nog hålla med om.
Jag har ingen tv, men att stå utanför
stugan och se ett sträck med morkullor passera på himlen tycker jag
är en fantastisk upplevelse.
Ingen tv?

– Nej, men jag är desto flitigare
användare av Internet.
TEXT OCH FOTO: ANDERS LÖVGREN

nYa Jeep CoMpaSS.

IndependenCe FroM TradITIon.
**

2.310:- i mån

Jeep Wrangler
2.224:- i mån**

Från: 259.900:-

Från: 269.900:-

Helt ny inredning, 199hk, fyrhjulsdrift, automatlåda,
automatisk klimatkontroll, 0,93 liter/mil.

Jeep grand Cherokee

Från: 509.900:Arvet från storebror Grand Cherokee är tydligt. Men vid en närmare titt
upptäcker du en något mindre Jeep med ett eget uttryck. Välutrustad
med bl a en 2,4 liters motor på 170 hk eller en dieselmotor på 163hk
(0,59 liter/mil & 172 g Co2 /km), fyrhjulsdriftsystemet, Freedom Drive ™,
en steglös automatlåda (CVT2), läderklädsel, 18” alufälgar, el-justerbar
förarstol, 6 krockkuddar, ESP, farthållare, Radio/CD/MP3 mm.

Helt nya Jeep Grand Cherokee
fullutrustad från start!

**30% kontant, 36 mån, 5,95% ränta, 50% restvärde

4.364:- i mån**

Opel InsIgnIa. TOppuTrusTad
mIljöbIl eller 4x4 dIesel.
*
2.202:i
mån
Pris från: 238.400:-

ÅRS NYBILSGARANTI

Opel asTra
1.551:- i mån*

*30% kontant, 36 mån, 1,95% ränta, 40% restvärde

Pris från: 167.900:-

Många har sagt att en Opel Insignia har allt man kan önska sig som bilförare,
dessutom till ett bra pris. Nu finns Opel Insignia som 4x4 diesel och miljöbil,
båda med extra mycket utrustning och självklart ingår 5 års nybilsgaranti.

Välkommen in och proVkör!
norrA VäGen 8, SUnDSVAll

060-16 75 00

mÅn-Fre 7-18 lör 11-15

Foto: Thomas Hagfors

Det nära är det goda.
»Åh, vad gott.« Att nå till den känslan är på något sätt alltid målet med
en måltid.
Grunden för att lyckas är bra råvaror. Det är precis vad
Västernorrlandsgården handlar om. Hos oss hittar du lokalt och varsamt
producerad mat från gårdar i Ångermanland och Medelpad.
Vad sägs om att börja din nästa fantastiska smakupplevelse med ett
besök på vår webbportal?
västernorrlandsgården.se

