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Vi ses i Åre  
25 februari på  
Investa-dagen.
Åre Kapitalmarknadsdagar 24-25 feb 2011

Du kommer väl till Åre och tar del av vår filosofi, 
hur vi aktivt agerar för att utveckla regionen och 
hur vi bidrar till en önskad utveckling av våra 
portföljbolag. Med gemensamma krafter kan vi 
uträtta ännu mer.  

www.investa.se

arekapitalmarknadsdagar.se

lfy.se/trygghet

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

Samla företagets trygghet 
på ett och samma ställe

  

Möt nya marknader 2011
På gång

Affärsseminarium Norden - Landseminarium där vi går igenom vilka  
branscher som är intressanta och under tillväxt i huvudsak Norge, Finland 
och Danmark. Efter seminariet kan du boka in dig för individuell  
rådgivning vid behov. I samarbete med Exportrådet. - Mars

PROJEKT 
GLOBALA RUMMET 
– INTERNATIONALISERING

Seminarium Affärskultur Danmark - Mars 

Internationell affärsnytta - Nytt nätverk för exportansvariga.  
Reflektion, idéutbyte och ömsesidig rådgivning. Anmäl dig idag!

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

Marknadsutveckling - Utveckla rätt marknadsstrategi för ditt företag.  
Föreläsningar, workshops och coachning.

Steps to Export - Affärsutvecklingsprogram där du strategiskt,  
praktiskt och operativt når internationella marknader. Anmäl dig idag!

Seminarium Internationell Handelsrätt - April

På gång i vår
Välkommen på

Företagarfrukost

16 februari  LIDEN

16 mars  ALNÖ

13 april  BIRSTA

11 maj  BERGSÅKER

Meddela att du kommer via e-post: 

foretagslotsen@sundsvall.se

eller ring 060 -19 97 81



3

Tajming, 10-årskalas
och att tala ur skägget
tajmning har inte alltid varit min bästa gren. när vi sjösatte 
näringsLiv var det mitt i en lågkonjunktur. starten blev 
tuff, men det gick. i början av 2008 tog vi steget från tabloid 
till ett mer exklusivt magasin. strax efteråt gick världen gick 
in i den djupaste ekonomiska krisen sedan 30-talet …

det känns därför extra roligt att konstatera att tidningen nu 
firar tio år. något som vi bland annat firar genom en upp-
fräschad layout. under året gör vi också återkommande 
uppföljningar av heta händelser 2001.

att blicka bakåt är nödvändigt för att kunna gå 
rätt väg framåt. Problemet är att vi glömmer så 
fort. Jag blev nyligen intervjuad av två forskare 
från mittuniversitetet om mitt förhållande till 
banker, revisorer och försäkringsbolag. det dök 
upp många tankar om deras sätt att hantera 
mig som kund. Åsikter som jag inte varit riktigt 
medveten om, än mindre tagit upp. 

ta en stund och reflektera över vad som funkar och 
inte funkar. och inte minst, framför åsikterna i stället 
för att knyta näven i fickan.

så, vad tycker du kan bli bättre i näringsLiv?
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i samarbete med:

produceras av:

Juridik
Pia lindberg
sidan 23 

marknadsföring
lars-erik marklund
sidan 29

krönikörer:

dessutom:

familjeföretaget lönnelids 
industri i Sundsvall ska tillverka  
1 500 monteringsfärdiga friggebodar 
åt den tyska varuhusjätten bauhaus.  
sidan 14-15

kontor i köket
sidan 12-13

kärleken som dog
sidan 18

Undvik skattesmäll
sidan 22

Styrelsen lyfter
sidan 24-25

Ung butiksägare
sidan 26

Järnkoll på bygg
sidan 34

nedslag
i svartby

sidan 20-21

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

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

FasaDrEnoVEring	•	FasaDisolEring	mED	puts	•	BalKongrEnoVEring	•	KlottErsanEring	•	KlottErsKyDD

olof axelsson
Chefredaktör
olof@naringsliv.to

ledare

stororder

innehåll februari 2011
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konjunkturläget
i mellannorrland
den senaste statistiken 
finns på www.naringsliv.to

-7%
Januari-december 2010.
västernorrland: 137 st, - 4 %
Jämtland: 66 st, - 12 %

avser perioden:

konkurser

JOBB? ÖPPET

+21%
Januari-december 2010.
västernorrland: 1 183 st, + 21 %
Jämtland: 758 st, + 20%

avser perioden:

nya företag
JOBB? ÖPPET

9,4%
8,6%

(9,5%)

(8,5%)

siffran avser december 2010 (inom 
parentes samma period 2009)

västernorrland

Jämtland

arbetslöshet
JOBB? ÖPPET

en gång per år gör de utländska ambassadörerna i 
Stockholm en gemensam resa ut i landet. Den 28-30 
mars är det Västernorrlands tur att vara värd.

– Vi räknar med att ta emot mellan 40 och 60 ambas-
sadörer och håller som bäst på att sy ihop programmet, 
säger Ulrika Åberg som arbetar med internationella 
frågor på länsstyrelsen.

varför tackade du ja till  
uppdraget som ordförande för 
barn- och utbildningsnämnden?
– Jag har alltid varit samhällsintres-
serad och haft liberala värderingar. 
1998 erbjöds jag en plats i nämnd-
en. Med två små barn kändes 
frågorna om skola och barnomsorg 
särskilt viktiga. 
 
har du någon nytta av dina  
erfarenheter från bankvärlden?
– Förhoppningsvis mina ledarerfa-
renheter, ekonomiska insikter och 
vanan av att arbeta kundorient-
erat. Just det sistnämnda måste 
vi fokusera mycket på i offentlig 
verksamhet.

hur har dina medarbetare  
reagerat?
– Det har varit många glada tillrop 
och lyckönskningar, men också viss 
förundran över vad jag egentligen 
ska göra. Många i näringslivet har 
ett begränsat intresse för politik och 
vet inte riktigt hur det fungerar.

 
vad är det bästa med det nya 
uppdraget?
– Att få vara med och stärka Sunds-
vall och vår region genom förbättr-
ingar i skola och barnomsorg. Med 
en bra demokratisk process och 
stort engagemang når vi bra resultat 
de kommande åren.

 
och vilka är nackdelarna?
– De ibland orealistiska förvänt-
ningarna på en enskild politiker. 
Jag är också orolig för att negativ 
publicitet ska skada nära och kära.

OlOf AxelssOn

nybilsförsäljningen i västernorrland öka-
de med 36 procent i fjol jämfört med 2009. 
Hos Toyota i Sundsvall ökade försäljningen 
med 43 procent.

– Vi sålde 341 nya Toyota, och det kan 
jämföras med 426 bilar 2004 som är vårt 
bästa år. 2011 ser också ut att bli ett bra år 
där vi ska kunna nå upp mot 400 sålda bilar, 
säger marknadschefen Patrik Persson.

För Molin Bil i Sundsvall som säljer BMW 
var fjolåret ett rekordår.

– Vi hade all time high i försäljningen. 
Och till saken hör att vi 
även var lite unika 
i det avseendet 
att vi inte hade 
någon nedgång 
under lågkon-
junkturen. På fem 
år har vår omsättning 

ambassadörer 
till västernorrland 
i slutet av mars

Gasen 
i botten+32%

Januari-december 2010.
västernorrland: 6 193 st, + 36 %
Jämtland: 2 606 st, + 23 %

avser perioden:

nya bilar

JOBB? ÖPPET

… anneli luthman som 
tagit tjänstledigt från 
jobbet som bankchef 
för länsförsäkringar 
västernorrland för 
att bli folkpartistisk 
heltidspolitiker i Sundsvall.

Hallå där... 
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i höstas drog en grupp 
företagare i Västernorr-
land igång ett upprop 
för bättre företagsklimat 
– ”Bryt isen”. Bollen 
plockades upp av Svenskt 
Näringsliv och Handels-
kammaren som anordnat 
idémöten med företagare 
och politiker i länets alla 
kommuner. I vår väntar 
nya träffar som mynnar 
ut i en större aktvitet 
den 3 maj, då Svenskt 
Näringsliv presenterar sin 
årliga ranking av företags-
klimatet.

läs även artikeln om fö-
retagsklimat på sidan 19

den 24-25 februari är det dags för den andra 
upplagan av Åre Kapitalmarknadsdagar. Årets 
tema är affärer och hållbar utveckling och bland 
deltagarna finns handelsminister Ewa Björling, 
Mats Årjes, vd Skistar och Patrik Engellau, vd 
Aktietorget. 

”bryt isen” 
samlar goda 
krafter

åre-konferens 
fokuserar på
hållbar tillväxt

elektroniska 
verktyg i all ära 
– den hederliga 
kalendern i pap-
persform är det 
bästa sättet att 
nå sina jobb-mål. 
Det hävdar Sunds-
vallsföretaget Annorlunda 
Konsult som lanserat 
verktyget ”loggboken”. 
Varje vecka skriver man 
ner sina reflektioner under 
rubriker som ”vad har du 
gjort som känts bra? ”vil-
ka arbetsuppgifter blev 
inte gjorda – varför?” och 
”vad ska du göra mindre 
av nästa vecka för att nå 
dina mål”.

– Det är väldigt kon-
kreta frågor som tvingar 
dig att tänka till. Varje 
månad och varje kvartal 
gör du en längre reflek-
tion som gör att du håller 
dig på spåret mot dina 
mål och får ny kraft för 
att nå dit. I slutet av året 
kommer du att se en stor 
skillnad, säger delägaren 
Anna Jakobsson Lund.

papper och 
penna tar dig 
i mål 

p försäljning i timrå använ-
der kommunens slogan i sin 
egen marknadsföring. 

Kopplat till logotypen står texten 
”Vi jobbar för att Timrå kommun 
ska få Norrlands bästa företags-
klimat 2015”, som är ett budskap 
lånat från kommunledningens 
kampanjer.

– Våra kunder upplever det som 
att vi finns i en stabil och seriös 
kommun. Då ökar möjligheten att 
de lägger sina uppdrag hos oss, 
säger delägaren Johan Rothoff.

företaget Jp 
försäljning tar 
på sig säljuppdrag 
för andra bolag, 
bland annat inom 
telekom-branschen. 
Bolaget har tio an-
ställda och bildades i fjol av Johan 
Rothoff och Peter Nilsson som 
tidigare arbetat för ett säljbolag i 
Sundsvall.

– Det här är en bransch som 
inte har det bästa ryktet. Det finns 
lycksökare som kunnat få bidrag 

och stöd för att 
etablera sig i 
kommuner, men 
som kort tid där-
efter lämnat or-
ten. Just därför 
är det så viktigt 

för oss att kunna visa på ett bra 
samarbete med Timrå kommun, 
det är en sak som kunderna tittar 
lite extra på, säger Peter Nilsson. 

text Och fOtO. AndeRs lÖVgRen

Timråföretag lånar 
slogan av kommunen

Våra kunder upp- ”
lever det som att vi 
finns i en stabil och 
seriös kommun.”

JOhAn ROthOff

J

Foto: Skistar

Håkan Strömqvist (till 
vänster) från Timrås 
näringslivskontor 
på besök hos JP 
Försäljning och 
ägarna Johan Rothoff 
och Peter Nilsson.
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När jag startade 
fick jag inte 
ens öppna 
ett  bankkonto”

”
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äger du ulf steringer i 
Sundsvall får många upp en 
bild av en pizza på näthin-

nan. Men faktum är att han efter 
mycket vånda sålde restaurang 
Pizza Playa till en yngre före detta 
anställd i fjol. 

– Det var ett tufft beslut eftersom 
det var där jag började min företag-
arbana. Men någon gång måste 
man växla spår. Det kändes som en 
bra generationsväxling efter 18 år, 
säger han när vi träffas på restaur-
ang Grankotten på Norra berget i 
Sundsvall.

Den är fortfarande i hans ägo, 
liksom restaurang Brandstation i 
centrum och Hellgrens Deli alldeles 
intill. Han driver också restau-
rangen på nybyggda Himlabadet 
och fyra personalrestauranger runt 
om i stan. Dessutom levererar han 
skolmat och bedriver utbildning av 
restaurangpersonal.

– Jag räknar med att mina företag 
omsätter 50 miljoner kronor i år. 
Det handlar om motsvarande 50-60 
helårsanställda.

Inte illa för företagaren som alltså 
började som pizzabagare i början 
av 90-talet. 

Att det blev just den branschen är 
inte så konstigt. Ulf Steringer säger 
sig alltid ha haft en passion för mat. 
Redan under skoltiden jobbade han 
extra i en grillkiosk och han lagade 
ofta mat hemma i lägenheten på 
Skönsmon. Efter lumpen fick han 
jobb på olika restauranger i Sunds-
vall. Men dottern Josephine, som i 
dag är 22 år, ledde in honom på ett 
annat spår.
Fortsättning på nästa sida.

Ulf Steringer är ”charterimporten” som blev 
restaurangkung i Sundsvall. att växa upp 
utan sin framgångsrike grekiske far gav 
honom en stark drivkraft – så stark att han 
till slut gick in i väggen. 
– först då lärde jag mig att delegera, 
säger den före detta pizzabagaren vars 
företagsgrupp beräknas omsätta 50 miljoner 
kronor i år.

s

Ulf Steringer har 
kommit en lång väg 
sedan första jobbet 

på en grillkiosk i 
Sundsvall. Bilden är 

tagen på Brandstation, 
en av flera restauranger 

som han äger.
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Fortsättning 
från föregående 
sida.

– Jag var 
bara 21 när 
jag blev pappa 
första gången. 
Eftersom jag tog 
hand om henne 
nästan helt själv 
var det omöjligt 
att jobba kvällar 
och helger. Så 
jag sadlade om 
och blev lastbilschaufför i fyra år. 

men längan tillbaka till restau-
rangvärlden blev för stark. Hans 
förfrågan om att få jobba extra på 
Pizza Playa, där han var en flitig 
kund, slutade hastigt och lustigt 
med att han erbjöds ta över stället 
våren 1993.

– Jag tog först tjänstledigt från 
åkeriet. Det var tryggt att vara 
anställd men jag fick inga garantier 
om att kunna avancera. Det är 
faktiskt nyckeln till att jag överhu-

vudtaget startade 
eget. Jag har ett 
starkt driv och 
måste ha ett mål 
att sikta mot. 

Efter en tuff 
start växte 
verksamheten och 
sakta men säkert 
och han tog in 
anställda. 

– 1995 träffade 
jag min sambo 
Mia och vi kunde 

bidra med dubbla arbetsinsatser 
från familjen. Det gav företaget en 
skjuts framåt.

När verksamheten växte ur loka-
lerna på Trädgårdsgatan gick flytten 
till Köpmangatan. Planen var att 
låta pizzerian växa. Det slutade i 
stället med att Ulf Steringer startade 
en helt ny restaurang i en del av 
lokalen: Brandstation.

Verksamheten rullade på bra tills 
2004 då en misslyckad satsning 
på Gatufesten fick både företaget 
och Ulf Steringer i gungning. Efter 

att med framgång ha sålt mat och 
dryck på Sundsvalls stora stadsfest 
2002 och 2003 blev satsningen 
2004 istället en brakförlust.  Dåligt 
väder och svaga artister skrämde 
bort besökarna.

– Det tog nio månader innan fö-
retaget kom på fötter igen, säger Ulf 
Steringer som själv gick in i väggen.

– Jag klev in på jobbet en höstdag 
och det blev bara tvärstopp, all 
energi bara försvann. Jag gick hem 
och satt och grät i flera timmar. 
Sedan var jag sjukskriven i fyra 
månader. 

på rekommendation gick han till 
en kinesisk akupunktör som lycka-
des göra honom frisk. 

– Jag gick på många behand-
lingar, tänkte att det kunde ju inte 
skada. Så plötsligt när jag låg där 
med nålarna kände jag hur jag fyll-
des med energi, att kraften komma 
tillbaka och att jag blev stark igen. 

Ulf Steringer lärde sig att lyssna 
på kroppen och att vila. Och när 
han var borta tvingades personalen 
att ta större ansvar, vilket gjort att 
företagsledaren  kunnat släppa på 
sitt stora kontrollbehov.

– Målsättningen är att 
bygga en stabil plattform 
för mina företag. Den 
röda tråden är att hålla 
hög kvalitet, säger Ulf 
Steringer. Här i sin butik 
Hellgrens Deli.

– Poker är en blandning av tålamod, psykologi, matte 
och strategi. Det är skönt att komma in i en annan 
bubbla, säger Ulf Steringer som avslöjar att han 
använt pokerstrategi i affärsförhandlingar.

Tyvärr hann jag inte  ”
spela mycket mer i 
fjol. Men i år ska det 
bli mer. Det är en 
skön bubbla att gå in 
i, säger Ulf Steringer 
som är just hemkom-
men från en turnering 
i Spanien.”

ulf steRingeR Om sitt pOkeRspelAnde

ålder: 44 år
bor: i villa i Klingsta 
utanför sundsvall
familj: sambon Mia, 
barnen Josephine 22, 
Johan, 11 och Hanna, 10
Två halvsyskon på 
Rhodos
gillar: Mat, åka på mo-
pedutflykt med grannen, 
fiska kräftor i stugan i 
Ångermanland, poker-
turneringar (drömmen är 
att spela i Las Vegas). 
Tidningen Fantomen (har 
prenumererat i 30 år)
ogillar: Oärliga män-
niskor 
dold talang: Ett 
fantastiskt sifferminne 
(”Bekanta använder mig 
som levande telefonbok 
eftersom jag minns de 
flesta nummer jag någon-
sin ringt tidigare.”)
företroendeuppdrag: 
Lokal representant för 
branschorganisationen 
sHR. Har diskuterat 
moms med finansminis-
ter anders Borg. i fe-
bruari ska han träffa ett 
40-tal riksdagsmän vid 
ett årligt arrangemang 
med sHR

fakta: 
Ulf Steringer
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– I dag jobbar jag kanske 60 
timmar i veckan i stället för 100 
som tidigare. Nu jobbar jag inte 
operativt utan med utveckling och 
försäljning. Jag känner mig mycket 
friare.

Hans pappa, som gick bort 2009, 
var företagare på den grekiska ön 
Rhodos, och hade som mest ett 40-
tal medarbetare.

– Min mamma träffade honom 
på en semesterresa. Jag är en ”char-
terimport”, säger han med glimten 
i ögat.  

– Vi hade bra kontakt men jag 
kände frustration över att inte få 
växa upp med honom. Att han var 
framgångsrik tror jag har sporrat 
mig.

Ulf Steringer beskriver sig som en 
försiktig general.

– Jag är en snäll person, kanske 
för snäll ibland. Jag har blivit lurad 
några gånger men har ju överlevt 
smällarna och lärt mig att bedöma 
människor.

Att kunna läsa av andra har 
Ulf Steringer stor nytta av som 
pokerspelare. Sedan 2005 har han 
deltagit i flera internationella turne-
ringar och också vunnit en del stora 

pengar. Detta utan att ta några 
egentliga risker. 

Först satsar han några hundralap-
par och deltar i en turnering på In-
ternet. Genom att hamna bland de 
allra bästa kvalificerar han sig för 
att vara med i fysiska turneringar 
på olika platser i världen. Utan att 
behöva betala för varken resa eller 
insats.

I fjol var han framgångsrik i en 
turnering på kasinot i Sundsvall. 
2 000 satsade kronor slutade i en 
vinstcheck på 166 000 – skattade – 
kronor. 

– Tyvärr hann jag inte spela 
mycket mer i fjol. Men i år ska det 
bli mer. Det är en skön bubbla att 
gå in i, säger Ulf Steringer som är 
just hemkommen från en turnering 
i Spanien. 

2010 blev ett intensivt år för Ulf 
Steringer. Han tog över konkurs-
boet efter restaurangen på Metro-
pol och öppnade restaurangen i nya 
badanläggningen Himlabadet. 

Strategin är att hitta fler fasta 
uppdrag på dagtid. 

– Det är tufft att driva kvällsverk-
samhet i Sundvall. Det här är en 

trygghet för medarbetarna. Jag 
räknar med att utöka med en eller 
två enheter per år. Just nu tittar vi 
på en lösning för de som jobbar 
med E4-bygget.

Företaget levererar också mat till 
en av stans friskolor.

– Jag brinner för att våra barn 
ska få bra skolmat. Det borde fin-
nas en miniminivå som ingen skola 
får understiga, säger Ulf Steringer 
engagerat.

han är även engagerad i bransch-
förbundet SHR och har två 
hjärtefrågor. Att förbättra villkoren 
för att driva restaurangverksamhet 
– bland annat genom sänkt moms 
– och att få bort oseriösa aktörer. 
Loggböcker och kassaregister har 
varit bra för att sanera branschen. 

– Jag tycker alla ska begära kvit-
to, alltid! Det är viktigt att stärka 
branschens skamfilade status. När 
jag startade fick jag inte ens öppna 
ett bankkonto. Och en försäkring 
för en pizzeria var inte att tänka på. 
Tack och lov har det hänt en hel del 
sedan dess, säger Ulf Steringer. 

text: OlOf AxelssOn

fOtO: bO feRnstRÖm

Jag var bara  ”
21 när jag 
blev pappa 
första gång-
en. Eftersom 
jag tog hand 
om henne 
nästan helt 
själv var det 
omöjligt att 
jobba kvällar 
och helger.”

ulf steRingeR
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När ägaren till det vinstrika 
Kramfors-företaget ringer och 

erbjuder pengar för att vi INTE 
ska publicera reportaget om deras 
framgång.

När vår ”omslagspojke”, 
den innovative Sundsvallsfö-

retagaren som var på väg att dra 
in en order på 100 mkr från Abu 
Dhabi, går i konkurs strax efter 
att tidningen kommit ut.

När en informatör över-
raskar genom att sitta med 

på vd-intervjun och tar över hela 
samtalet. Jodå, hon har karriär-
klättrat sedan dess. 

När skogsjättens koncern-
chef vägrar att ta på sig den 

ryggsäck som den kreative foto-
grafen fixat. Tanken var att sym-
bolisera bolagets skuldbörda…

När en jämtländsk företa-
gare skickar en faktura på 

en timmes arbete eftersom han 
tvingats åka till posten och hämta 
ett brev som av misstag under-
frankerats.

När en av det globala 
skogsbolagets chefer bjuder 

reportageteamet på tjusiga snittar 

som blivit över från en tillställning 
dagen innan.

När det blir klart att 
NÄRINGSLIV:s chefredaktör 

är en av tre som gått vidare till 
finalen om att bli Årets företagare 
i Sundsvall 2010. Nej, han vann 
inte. 

När vd:n för ett Sollefteåfö-
retag sitter och sover inne på 

sitt kontor när vi kliver in. Fast 
i ärlighetens namn var det direkt 
efter lunch.

När en fotograf kräver 
hundratusentals kronor för 

bildpublicering på Internet och 
plötsligt drar tillbaka kraven 
dagen innan den planerade rät-
tegången. 

När Sundsvallsföretaget i 
bageribranschen stolt och 

närgånget visar upp sina nybakta 
wienerbröd, men inte erbjuder det 
kaffesugna repor-
tageteamet 
en smak-
bit.

härnösand

returfastigheter ab
Jägaregatan 9, HärnÖsand
reg. datum: 2010-12-27
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastighe-
ter och värdepapper samt därmed förenlig 
verksamhet. styrelseledamot: Lars mikael 
skoglund

christer solgevik ab
Jägaregatan 9, HärnÖsand
reg. datum: 2010-12-22
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt 
därmed förenlig verksamhet. styrelseleda-
mot: karl arne Christer solgevik 

advokatfirman lars ekman ab
storgatan 35, HärnÖsand
reg. datum: 2010-12-22
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet. 
styrelseledamot: Lars erik ekman

mikael skoglund ab
Jägaregatan 9. HärnÖsand
reg. datum: 2010-12-20
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt 
därmed förenlig verksamhet. styrelseleda-
mot: Lars mikael skoglund

nybergs bygg i härnösand ab
norra kyrkogatan 27 a, HärnÖsand
reg. datum: 2010-12-22
Bolaget ska utföra byggentreprenader och 

byggnadsarbeten såsom ny-, om- och till-
byggnader och därmed förenlig verksamhet 
samt förvalta fast och lös egendom. styrel-
seledamot: olof marcus nyberg (vd)

kramfors

anybody i kramfors ab
Limstagatan 9, kramfors
reg. datum: 2010-12-14
föremålet för bolagets verksamhet är att 
bedriva handel med hudvård, kosmetika, 
bijouterier, smycken samt hälsokost, såväl i 
butik som via e-handel och därmed förenlig 
verksamhet. styrelseledamot: nichlas 
Johansson

lundins värme & sanitet ab
klappsta 234, uLLÅnger
reg. datum: 2011-01-04
Bolaget skall bedriva installation av värme, 
vatten, avlopp och sanitet, samt därmed 
förenlig verksamhet. styrelseledamöter: 
kent Åke gunnar Lundin, Carl stefan 
Lundin

ak flygservice ab
Björknäsvägen 33 a, kramfors
reg. datum: 2010-12-28
Bolaget skall bedriva tekniskt underhåll 
av flygmaskiner, kringutrustning för kom-
mersiell luftfart, försäljning av elektronik 
och it och därmed förenlig verksamhet. 
styrelseledamot: anders Börje karlsson

nya företag i länet
JOBB? ÖPPET

Forts på sidan 16

oväntade 
 ögonblick 
för redaktionen ondbolaget Västernorrlandsfonden 

fick i fjol kritik för att inte ha följt 
Finansinspektionens regelverk, och 

fick förändra verksam-
heten. Fondens strategi 
var att investera en del 
av kapitalet i små regio-
nala onoterade bolag, 
vilket inte är tillåtet. 

Nu går riskkapitalbo-
laget Investa i Sundsvall 
in och blir delägare i de 
åtta bolagen som fanns 
i fondportföljen. Detta 
görs genom en affär 
med Länsförsäkringar, 
till vilket Västernorr-
landsfonden är ett dot-
terbolag. Samtidigt är 
Länsförsäkringar en av 
ägarna till Investa.

– En bra lösning. Vi 
vill vara med i ut-
vecklingen av länet och får på detta sätt 
möjlighet att fortsätta verka i den andan, 
säger Leif Johansson, vd för Länsförsäk-
ringar Västernorrland.

– Vi går in i bolagen och känner oss 
både nöjda och hedrade. Självklart kom-
mer vi att försöka hitta synergieffekter 
med de bolag vi redan har i portföljen, 
säger Investas vd Anders Lidén.

De sju bolagen är Unitech Pharma, Na-
vero Holding, Xavitech, Innobits, Perfect 
Match Interior, I-Opera och Xcited.

Västernorrlandsfonden lever vidare, 
men i portföljen finns nu bara stora note-
rade bolag, många dock med anknytning 
till länet.

AndeRs lÖVgRen

Sju bolag får 
ny delägare 

Riskkapitalbolaget Investas vd 
Anders Lidén har anledning att vara 
glad efter att ha tagit över andelar 
i sju bolag.

f
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Affärsmagasinet i Västernorrland trycks i Sundsvall på papper från Ortviken

Näringsliv trycker 
på det regionala

höstas föddes tre små tigrar i 
Junsele djurpark och nu märks 
ett ökat intresse för den kom-

mande säsongen.
– Vi har fått stor uppmärk-

samhet. Tigerungarna har varit 
med i både tv och radio och blivit 
omskrivna i en rad tidningar säger 
djurparkschefen Ulf Henriksson.

De nu drygt fyra månader gamla 

tigerungarna får redan nu folk att 
åka till Junsele. 

– Vi säljer speciella paket där 
man får bo i en stuga och vara 
djurskötare till tigrarna vilket 
lockar folk från såväl Norge som 
södra Sverige.

även under vintern är djurparken 
öppen ett par timmar varje dag 

och Ulf Henriksson är positiv inför 
högsäsongen i sommar.

– Jag tror på mycket sol och att 
många människor hittar hit. Vi 
ser redan nu ett ökat intresse för 
att boka våra paket med boende, 
inträde till djurparken, bad med 
mera.

text: thOmAs ekenbeRg

fOtO: bO feRnstRÖm

Tigerfrossa i Junsele
Man får bo   ”
i en stuga  
och vara  
djurskötare 
till tigrarna.”

ulf henRikssOn, 

dJuRpARkschef

i

När bilden togs var 
tigerungarna omkring 

nio veckor gamla.
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småföretagare och sådana finns på 
alla större orter i Västernorrland. 
Fördelarna är att det ofta ingår 
skrivare, fax, konferensrum och 
andra kontorsfaciliteter, ibland även 
reception, relax eller gym.

– Du får en professionell miljö 
och hamnar i ett socialt samman-
hang. Du får folk runt omkring 
dig och kan knyta kontakter och 
dela tjänster med andra företagare, 
påpekar Thomas Engholm. 

coffice heter ny trend där före-
tagare hyr in sig på kortare eller 
längre tid i caféliknande lokaler.

– Det är en bra idé, där man 
oftast hyr på kortare tid och utan 

att behöva binda sig vid lång 
uppsägningstid. Hittills finns det 
mest i storstäderna men jag tror att 
det kan finnas en marknad för den 
typen av mötesplatser även här.

thomas engholm påpekar också 
att behovet av lokal varierar bero-
ende på företagets inriktning.

– Har jag en utåtriktad verk-
samhet med besök ute hos kunder 
så kan det fungera utmärkt att 
ha kontoret hemma. Men har jag 
behov av lager eller visningsytor för 
mina produkter så kanske en lokal 
på stan är nödvändig, säger han.

text: thOmAs ekenbeRg

fOtO stORA bilden: sVAnthe hARstRÖm

ånga som startar eget i 
dag är inom tjänstesekt-
orn. Några stora lokaler 

för lager och maskiner behövs inte. 
Dagens teknik gör det möjligt att 
sköta företaget med hjälp av en 
mobil och en bärbar dator. Och du 
kan sitta var som helst. 

– Att sitta hemma när man är 
nystartad är ett sätt att hålla igen 
på utgifterna. Du får ingen hyra och 
inga reskostnader och det kan vara 
förnuftigt under en period då man 
provar om affärsidén bär, säger 
Thomas Engholm på Företagslotsen 
i Sundsvall.

Någon form av kontorshotell 
är ett vanligt alternativ för många 

malin Wiklund, intressera  
kommunikation, örnsköldsvik:

”vi är en kommunikationsbyrå 
och sitter i ett kontorshotell 
som heter Rådhuset i centrala 
Örnsköldsvik. Här finns allt från 
advokater och försäkringsrådgi-
vare till it- och skogskonsulter.

Hela vår affärsidé bygger på 
att jobba i nätverk där vi tar in 
olika kompetenser beroende på 
projekt så att dela lokaler med 
andra företag känns naturligt. 

Det är också viktigt att lokalerna 
är lättillgängliga för våra kunder, 
att de ligger centralt och har 
bra parkeringsmöjligheter. Visst 
ska miljön vara trevlig, men jag 
tycker inte att lokalerna ska vara 
exklusiva som är vanligt inom 
reklambranschen.”

rolf norén, ventilationsbutiken  
i Sverige, Sundsvall: 

”Jag gjorde ett kort försök att 
sitta hemma för många år sedan 
men det blev mycket konflikt 
mellan jobb och det privata. 
Jag har varit egenföretagare 
sedan 1995 och flyttade in i 
kontorshotellet Top Floor när 
det öppnade 2006 och är den 
som suttit här längst. Jag driver 
ett e-handelsföretag och säljer 
ventilationsanläggningar, luft-

fuktare och luftkonditionering 
via nätet, och skulle i princip 
kunna ha kontoret var som helt. 
Här får jag kontakter med andra 
småföretagare och den sociala 
aspekten är inte minst viktig 
där man otvunget kan ta en fika 
tillsammans. Jag har dock aldrig 
haft någon professionell nytta 
av de kontakter som jag fått via 
kontorshotellet.”

Att dela lokaler med andra  ”
företag kändes naturligt”

Den sociala aspekten   ”
är minst lika viktig”

Du får en pro- ”
fessionell miljö 
och hamnar i 
ett socialt sam-
manhang.”

thOmAs enghOlm, 

fÖRetAgslOtsen i sundsVAll

Hemmets 
härd kan vara 
guld värd
Sköta firman hemifrån eller hyra en lokal på stan? 
vi har kollat hur några småföretagare i länet resonerat.

m
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Jobba hemma
ingen restid. +
ingen hyreskostnad. +
Flexibelt, kan städa  +
eller leka med barnen 
när du vill.
svårt att koncentrera  -
sig på jobbet om hem-
masysslorna väntar.

hyra kontor
Professionell miljö  +
som fungerar att bjuda 
in kunder till.
Om du finns på ett  +
kontorshotell ingår 
ofta skrivare, fax och 
konferensrum.
input från andra  +
företagare, ger nya 
kontakter.
du binder upp dig ofta  -
med 6-12 månaders 
uppsägningstid.

skatteverket har strikta 
regler för hur mycket du 
får dra av som kostnad 
om du har ett arbetsrum i 
bostaden.

För dig som har •	
egen firma finns ett 
schablonavdrag som 
medger ett avdrag på  
2 000 kronor per år 
om arbetsrummet finns 
i en fastighet som ägs 
av dig eller din make 
och 4 000 kronor om 
du bor i en bostads- el-
ler hyresrätt.
För att få göra av-•	
draget måste du också 
arbeta minst 800 
timmar i din bostad 
per år. Har du även 
en hyrd lokal måste 
det dessutom vara 
arbetsuppgifter som du 
inte lika gärna kunde 
utföra där.
Om du kan visa att •	
den verkliga kostna-
den är större medger 
skatteverket ett större 
avdrag.
Har du gjort i ordning •	
en särskild lokal i 
bostaden som bara 
används för din firma 
får du göra avdrag 
för en skälig del av de 
löpande driftskostna-
derna som värme, el, 
vatten och förslitning.

fakta: dra av 
arbetsrummet

plus&minus

robert gullbo, rådgivaren  
affärsutveckling, Sundsvall:

”Jag har valt att ha kontoret 
hemma i villan. Jag har en bak-
grund som bankchef och jobbar 
som egen konsult med styrelse-
uppdrag och affärsutveckling hos 
ett antal företag i regionen som 
skridskoslipningsföretaget Eriksson 
Teknik och dataföretaget Portal+. 
Jag sitter delvis ute hos de företag 
som jag är engagerad i så för mig 
är det en bra kombination att ha 
kontoret hemma. 

Kontakter är en färskvara och 
som enmansföretagare med kontor 
hemma gäller det att vara extra 
noga att underhålla sitt nätverk. 
Bollen ligger hos mig att boka 
luncher och möten över en kopp 
kaffe.”

Det blir extra noga att  ”
underhålla sitt nätverk”

– Jag har provat att sitta på 
kontorshotell, bland annat 
Metropol i Sundsvall, men 
för mig passar det bra att 
ha kontoret hemma och 
kunna vara flexibel och 
sitta ute hos de företag 
som jag är engagerad i, 
säger Robert Gullbo.

erik häggström, Calejo business 
intelligence, Sundsvall:

”Jag har precis flyttat in på 
kontorshotellet Åkanten till-
sammans med min partner och 
vårt relativt nystartade bolag. 
Jag ska vara ute hos kund så 
mycket som möjligt och det 
skulle kanske vara kostnadsef-
fektivt att ha kontoret hemma. 
Att vara egen företagare är 
inget 7-4-jobb, men eftersom 
vårt företag växer känns det 

viktigt att någonstans kunna 
dra en gräns mellan arbete 
och fritid. Och då underlättar 
det att ha ett kontor på stan. 
Dessutom fungerar ju kon-
torshotellet som en mötesplats 
med tillgång till konferensrum 
så jag kan ju ha kundmöten 
här också.”

Att vara egen företagare  ”
är inget 7-4-jobb”
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et råder ingen tvekan om 
vad råvaran utgörs av på 
Lönnelids Industri i Sunds-

vall. Överallt står travar med virke 
och den trevliga doften av snickeri 
är det första som möter besökaren.

Företaget har genomgått en smått 

otrolig utveckling, med tanke på att 
aktiebolaget bildades för bara drygt 
ett år sedan.

– Visst har det gått snabbt för 
oss, men vi försöker ändå stå med 
fötterna på backen och inte ta 
för stora steg. Avgörande för den 

snabba tillväxten är förstås vårt 
avtal med Bauhaus om att leverera 
1 500 friggebodar och småstugor 
under 2011, säger Robert Lönnelid.

Att snabbt anpassa verksamheten 
och få tag i lämpliga lokaler har va-
rit krävande och bolaget fick flytta 

Långa dagar för 
lokalt byggföretag 
efter tysk jätteorder
1 500 monteringsfärdiga friggebodar. det ska lönnelids industri i Sundsvall 
tillverka åt tyska varuhusjätten bauhaus i år. för makarna robert och tina 
lönnelid samt sonen victor blir det långa dagar i familjeföretaget.

Victor, Tina och 
Robert Lönnelid 

tillverkar friggebodar 
på löpande band. 

I familjen ingår 
också dottern Celine 
som ibland jobbar i 

produktionen.

d
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inte mindre än tre gånger innan 
det blev rätt på Kubikenborg, i ett 
område fullt av mindre verkstäder 
och industrier.

Robert Lönnelid jobbade under 
många år inom byggbranschen och 
skaffade sig erfarenhet av både 
tillverkning och 
försäljning. På 
sidan om gjorde 
han en del min-
dre uppdrag och 
byggde garage 
och hus.

– Jag har alltid 
tyckt om att göra affärer och det är 
nog den främsta drivkraften. Dröm-
men har varit att starta en husfabrik 
och kunna söka större uppdrag. 
Och att göra det tillsammans med 
familjen är viktigt, vi delar det här 

intresset, säger han.
Tina Lönnelid jobbar halvtid som 

undersköterska inom landstinget 
och sköter företagets löner, bok-
föring och administration på den 
andra halvan. Hon är också den 
som bromsar när det går för fort.

– Det är roligt 
att det går bra, 
men någon måste 
hålla igen också. 
Jag är en iaktta-
gande person och 
försöker hålla 
koll på det som 

händer i företaget, förklarar Tina 
Lönnelid.

Hon äger 25 procent av bolaget. 
Lika mycket äger sonen Victor Lön-
nelid som är 20 år och nyss lämnat 
gymnasiet där han läste samhälls-

programmet. Trots den unga åldern 
är han produktionschef.

– Det var självklart för mig att 
vara med när jag fick chansen. Jag 
har ju jobbat och hjälpt till på loven 
och kommit in i verksamheten. 
Roligast hittills är nog när jag själv 
gjorde ett avslut med en kund, det 
var faktiskt en otrolig känsla, berät-
tar Victor Lönnelid.

för att klara av att leverera alla 
friggebodar till Bauhaus har Lön-
nelids 16 anställda som arbetar i 
tvåskift. Produktionen är proces-
sinriktad, husens delar spikas ihop 
del för del och förpackas som 
byggsatser. 

– När vi anställer personal söker 
vi inte efter snickare, de kunska-
perna krävs inte. De personliga 
egenskaperna är viktigare, att man 
klarar specifika uppgifter och att 
man fungerar i ett team, säger  
Robert Lönnelid.

Familjen Lönnelid säger att de 
är beredda på fortsatt expansion. 
Inom några år ska både omsättning 
och antal anställda ha ökat. Planer 
finns också på försäljning till Bau-
haus i andra länder.

– Vi planerar för det, men är 
medvetna om att kräver enormt 
hårt arbete. Arbetsdagarna är långa 
och slitsamma men vi tycker det är 
värt det, säger de.

text Och fOtO: AndeRs lÖVgRen

 Lönnelids tillverkar fyra 
modeller av friggebodar, 10 
eller 15 kvadratmeter stora 
samt en mindre stuga på 27 
kvadratmeter som det krävs 
bygglov för. Alla modeller är 
ritade av Robert Lönnelid. 
”Friggan” på bilden kallas för 
Malin 15.

Jag har alltid tyckt om  ”
att göra affärer och 
det är nog den främ-
sta drivkraften.”

RObeRt lÖnnelid

när Lönnelids •	
uppvaktade Bauhaus 
och presenterade 
sina friggebodar blev 
byggvarujätten intres-
serad och avtal skrevs 
först på en provleve-
rans om 200 stugor 
för 2010. sedan på 1 
500 stugor för 2011. 
Lönnelids syn på 
kvalitet på råvara och 
arbete var en av de 
främsta orsakerna till 
affären. ”Bauhaus stäl-
ler mycket höga krav 
på kvalitet, leveranssä-
kerhet och att vi som 
företagare vill arbeta 
långsiktigt”, säger 
Robert Lönnelid.
Lönnelids köper •	
dessutom nästan allt 
virke till friggebodarna 
från Bauhaus. att vara 
både kund och leve-
rantör till koncernen är 
ovanligt.
För Lönnelids är •	
Bauhaus den klart 
dominerande kunden. 
Mindre leveranser av 
småhus och garage 
förekommer dock.
nästa steg är ex-•	
pansion via Bauhaus 
varuhus i Europa. 

fakta: affären 
med bauhaus

Victor Lönnelid spikar 
ihop en väggsektion med 
tryckluftshammare.

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

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

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

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

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

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

energioptimering, utveckling och effektiva administrativa rutiner. 

Du äger - vi förvaltar
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höga kusten-båtarna bogser ab
Box 22, uLLÅnger
reg. datum: 2010-12-07
Bolaget skall bedriva rederiverksamhet 
samt idka därmed förenlig verksamhet. 
styrelseledamot: ulf Peter sundkvist

sollefteå

kjell andersson i sollefteå ab
remslegatan 27 d, soLLefteÅ
reg. datum: 2010-12-27
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva 
elmontage inom kraftindustrin, förvaltning 
av aktier och värdepapper samt fast och 
lös egendom. styrelseledamot: kjell folke 
andersson

snJ förlag och trafikaktiebolag
ed 103, soLLefteÅ
reg. datum: 2010-12-27
Bolaget verksamhet ska innefatta produk-
tion och utgivning av böcker och skrifter, 
förlagsverksamhet. Bedriva inköp, ombygg-
nad och försäljning av modelljärnvägsartik-
lar såsom lok, vagnar och bilar samt inköp 
och försäljning av reservdelar, husmodeller 
i skala Ho dvs 1:87. Bolaget ska också 
bedriva utbildning och rådgivning samt 
bistå med körning av äldre järnvägsmate-
riel, lok, motorvagnar och vagnar, anordna 
föreläsningar i järnvägs- och trafikhistoria 
och trafikpolitik. Bolaget ska tillhandahålla 
rådgivning och enklare utredningar gällande 
trafikpolitik. Bolaget ska också bedriva för-

säljning av reklamartiklar. styrelseledamot: 
Lars kenneth Landgren

bygg & förvaltning 
i västernorrland ab
falkvägen 31, soLLefteÅ
reg. datum: 2010-12-16
föremålet för bolagets verksamhet är att 
bedriva byggverksamhet samt projektering 
inom byggbranschen. Bolaget ska också 
bedriva fastighetsförvaltning samt handel 
med värdepapper och därmed förenlig 
verksamhet. styrelseledamot: Jens-Patrik 
Christian norlén

torleif ögren ab
västra Blockvägen 1, soLLefteÅ

reg. datum: 2010-12-13
konsulttjänster inom redovisning, ekonomi 
och skatter. ävensom mobil verksamhet. 
försäljning av datautrustning, datatillbehör, 
dataförbrukningsmateriel och programvaror 
samt därmed förenlig verksamhet styrelse-
ledamot: Jon david torleif Ögren

medic point ab
gudlav Bildersgatan 4, soLLefteÅ
reg. datum: 2010-12-29
föremålet för bolagets verksamhet är 
utbildning, konsultverksam- het och 
personaluthyrning inom hälso- och 
sjukvård samt hygien. förebyggande och 
vårdgivande verksamhet inom hälso- och 
sjukvård. Handel med sjukvårdsprodukter. 

nya företag i länet
JOBB? ÖPPET
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Vi bygger om och moderniserar Bydalens köpcentrum i Sundsvall. Plan två är fullt uthyrd. Plan ett har fått 
sin första hyresgäst, nämligen Colorama JP Färghuset, som beräknas öppna i april. Vi för kontinuerliga 
diskussioner gällande resterande lokalytor men tar fortfarande in nya intressenter. Minsta lokalyta är 
ungefär 1500 kvadratmeter. För intresseförfrågan och informationsmaterial kontakta:

Daniel Tayama, uthyrningschef
0730-446768
dat@ejendomsinvest.se

Bydalens Köpcentrum 
under omdaning:

www.ejendomsinvest.se
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vem är du och vad har du för bakgrund?
– Jag är 39 år och uppvuxen i själevad, där jag bor i villa med 
fru och tre barn. efter gymnasiet har jag även utbildat mig till 
fastighetsmäklare. 1990-1993 arbetade jag på bank i stock-
holm innan det blev ett och ett halvt år på nuvarande Yamaha 
Center här i Ö-vik. 1996 började jag på Örnsköldsviks skepps-
handel. Jag har alltid varit intresserad av båtar och båtliv och 
de senaste åtta åren har jag varit delägare i företaget. 
 
varför startade du nu ett nytt bolag?
– skeppshandeln har flyttat och övergått till industriförsäljning. 
Jag har köpt båttillbehörslagret och butiksinredningen ligger 
kvar på samma adress.
 
vad erbjuder du för produkter och tjänster?
– marinmagasinet är knutet till watskikedjan som ”watski 
premium dealer”, men vi har även många andra leverantörer. 
det rör sig om produkter för både båt och fritid, till exempel 
flytvästar, bojar, fendrar, förtöjningslinor och båtfärg.
 
vilka är kunderna?
– till största delen är det privatkunder men försäljning sker 
även till bogserbåtar, dockstavarvet, sjöfartsverkets lotsstation 
och kustbevakningen. geografiskt sträcker sig området från 
ullånger till Hörnefors.
 
hur kommer företaget att utvecklas?
– Jag är ensam just nu men ska ta in en extraanställd efter 
påsk när båtsäsongen startar. Planen är att behålla mina befint-
liga kunder och även få den yngre generationen att hitta hit.
 
har du någon förebild?
– sten Hjertman i sundsvall är en duktig företagare som drivit 
upp sex butiker i båtbranschen.
 
vad gör dig till en duktig företagare?
– svår fråga, men jag försöker vara glad och trevlig.

AndeRs hAmmARbeRg

...Peter Samuelsson, som den  
30 november registrerade marinmagasinet  
i örnsköldsvik ab.

Hallå där... 

Planerade 
ägarskiften 
i företag
du företagare som driver företag i 
Västernorrland och börjar närma Dig 
en välförtjänt pension – Tänker du sälja 
Ditt företag eller tänker Du bara lägga 
ned?

du blivande företagare i Västernorr-
land som vill bli Din egen – Tänker Du 
starta företag och börja från början eller 
kan Du tänka Dig att köpa ett företag?

Handelskammaren kan vara Din råd-
givare vid dessa, ibland svåra, beslut.  
I projektet ingår kostnadsfri och  
konfidentiell rådgivning.

Är Du intresserad, kontakta projekt-
ledare Knut Nordin för mer information, 
mobil: 070-285 23 30, 
e-post: knut.nordin@telia.com

en resurs för näringsliVet 
i Västernorrlands län finansierad aV:

Projektägare: Handelskammaren Mittsveriges Service AB, Kyrkogatan 26, 
852 32 Sundsvall, 060-17 18 80, info@midchamber.se,  www.midchamber.se

VI HAR HALLEN FÖR
BIL BÅT HUSVAGN HUSBIL MC!

coverstore.se
HALLAR  CONTAINERFÖRRÅD  VÄDERSKYDD  PRESENNING

Big or small we cover it all ...   •  Tel. 060 - 789 01 25

Nybrogatan 4, Box 294, 871 26  Härnösand
Tel 0611-55 77 70, www.handelsbanken.se

Handelsbanken Härnösand har 6 medarbetare och ingår i Region 
Norra Sverige med totalt 69 kontor i Jämtland, Västernorrland, 
Västerbotten och Norrbotten. Handelsbanken är en av Nordens 
ledande banker med en balansomslutning om ca 2 123 miljarder 
och har runt 700 kontor i Norden och Storbritannien och 
verksamhet i ytterligare 17 andra länder.

Åsa Starfelt
har utnämnts till direktör och kontorschef för 
Handelsbanken i Härnösand. Hon kommer närmast 
från tjänsten som företagsrådgivare vid vårt kontor i 
Hudiksvall. Åsa Starfelt efterträder Johan Grahn som 
tillträtt en tjänst som rörelsechef vid vårt huvudkontor i 
Stockholm.
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sollefteås och länets port till USA. 
Så kallades staden Madison i Mis-
sissippi, USA.

Politiker och företagare från de 
båda småstäderna gjorde flitiga 
besök hos varandra, och möjlig-
heterna tycktes outtömliga. Flera 
kommuner i länet drev ett gemen-
samt Madison-projekt och skolklas-
ser gjorde studiebesök.

Men det var då. På Sollefteå 
kommun hemsida nämns i dag 
Madison visserligen som en av sex 
vänorter, men det är allt. 

– Vi har inte träffat deras repre-
sentanter sedan 2007. Den enda 
kontakt vi har nu är att vi skickar 
julkort, säger kommunalrådet Elisa-
beth Lassen (S). 

Varför utbytet dött ut har hon 
ingen riktig förklaring till.

– Det har bara blivit så, vi har 
inte sett någon riktig nytta. 

Enligt Ulrika Åberg, som arbetar 
med internationella frågor på läns-
styrelsen, finns inte heller något 
utbyte på länsnivå.

– Det hänger på Sollefteå, samar-
betet var formellt bara på kommun-

nivå, säger hon. 
Kerstin Brandelius-Johansson, 

i dag chef för Mellannorrlands 
kontor i Bryssel, var med och drog 
igång utbytet med Madison. Hon 
bodde också själv en längre period 
i staden.

varför tror du att  
samarbetet dog ut?
– Någon måste vara ansvarig 
och ha mandat att jobba med de 
internationella kontakterna. Men 
framför allt måste man vara helt 
klar över vad man vill uppnå. Är 
man inte offensiv och tydlig med 
vad man vill rinner samarbetet ut i 
sanden, speciellt med USA. 

Hon tycker att svenska kom-
muner generellt är dåliga på att 
använda vänortskontakterna till att 
utveckla den kommunala verksam-
heten. 

– Man borde bli mycket bättre på 
att växla upp kommunala medel till 
EU-projekt där man kan utbyta er-
farenheter och lära av andra, säger 
Kerstin Brandelius-Johansson.

OlOf AxelssOn

vi har grävt i arkiven för att hitta de heta frågorna 2001 
– och kollat vad som hände sen. först ut: Sollefteås 
systerstad madison. 

näringSliv fyller 10 år vad hände sen?

 Faksimil från NÄRINGSLIV nummer 3 2001.

ÅR

Näring
sliv

2
0

0

1 - 2011

`

`

Syskonkärleken 
som dog

ambulansverksamhet. export av sjuk-
vårdsutbildning och sjukvårdsutrustning. 
medicinteknisk serviceverksamhet. Handel 
med sport och fritidsprodukter och därmed 
förenlig verksamhet. styrelseledamot: kent 
tommy karlsson

sundsvall

citypraktiken sundsvall ab
södra Järnvägsgatan 31, sundsvaLL
reg. datum: 2011-01-07
föremålet för bolagets verksamhet är sjuk-
gymnastik och därmed förenlig verksamhet. 
styrelseledamöter: stig Pentti tapani eriks-
son (ordförande), gun anita fredriksson

Jimmy hallberg ab
kävsta 141, indaL
reg. datum: 2011-01-07
Bolaget ska bedriva uthyrning av 
maskinger, redskap och tjänster inom 
entreprenad och lantbruk, äga och förvalta 
lös och fast egendom samt idka därmed 
förenlig verksamhet. styrelseledamot: Jan 
Jimmy Hallberg

krav och test it i sundsvall ab
kyrkogatan 5, sundsvaLL
reg. datum: 2011-01-07
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom it, 
äga aktier i juridiska personer och erbjuda 
management stöd till dessa, äga och 
förvalta fast och lös egendom samt därmed 

förenlig verksamhet. styrelseledamot: Per-
erik albert nylander

Wanamoyo i sundsvall ab
Box 270, sundsvaLL
reg. datum: 2011-01-04
Bolaget skall tillhandahålla, sälja och 
marknadsföra kläder. tillhandahålla, sälja 
och marknadsföra sportutrustning. skapa, 
tillhandahålla och sälja event, konsult i 
marknadsföringsfrågor och grafiskproduk-
tion samt idka därmed förenlig verksamhet. 
styrelseledamot: Johan israel Larsson

örjan lindberg ab
Bäck, indaL
reg. datum: 2011-01-07

Bolaget ska bedriva uthyrning av maskiner, 
redskap och tjänster inom entreprenad och 
lantbruk, äga och förvalta lös och fast egen-
dom samt idka därmed förenlig verksam-
het. styrelseledamot: Örjan fredrik Lindberg

mco optik ab
gesällvägen 1, sundsvaLL
reg. datum: 2011-01-03
Bolaget ska bedriva butikshandel med 
glasögon och andra optiska artiklar, bedriva 
handel med värdepapper, tillhandahålla 
konsulttjänster inom ledning och adminis-
tration samt därmed förenlig verksamhet. 
styrelseledamöter: karl mikael fredrik aa-
misepp (ordförande), kerstin Carina melin, 
Per olof moberg

nya företag i länet
JOBB? ÖPPET
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Mejselvägen 11, Sundsvall
060-644790, www.issindustriservice.se

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

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

VÅRA TJÄNSTER: 
Asbestsanering · Avfallshantering · Golvslipning · Högtrycksren-göring · Kemisk system-

rengöring · Kolsyreblästring · Mögelsanering · Oljesanering · Rostskyddsmålning · Rörli-

ning · Sandblästring · Slamsugning · Takmålningar · Säkerhetsrådgivare · TV inspektion · 

Vacuumsanering · Vattenbilning · Vattenblästring · Renovering av fasader och balkonger 

· Vi utför även diverse specialbeläggningar allt från fasader till vattentorn

ske genom vår välutbildade personal och vår moderna 

Vi erbjuder fl exibla 

Asbestsanering · Avfallshantering · Golvslipning · Högtrycksren-göring · Kemisk system-

Hydraulik

Tel. 060-66 11 99
Axvägen 12, 853 50 Sundsvall

Tryckluftsutrustningar

Tel: 060-52 54 00
www.ste.nu

Trycklufts-
utrustningar AB

Behöver du 
hjälp med...

Skyltar & solskydd

Återvinning

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

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

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

Vill du också synas här? 
Hör av dig till oss!
 Tel: 060-57 21 50

Tel: 070-2398047

Entréer, dörrautomatik, 
kontors- & miljöinredning

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

Personaluthyrning och rekrytering

Fastighetsförvaltning

Tel: 060-12 96 96
www.mpunkten.nu

Behöver du 
hjälp med...

Yrkes & profi lkläder

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

Kontorsmaskiner

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

Vi ger er nytänkande kombinerat
med god yrkesskicklighet.

Fastighetsägare och Företagare:
Behöver ni nya golv?

Motalavägen 8, Sundsvall
Tfn. 060-61 93 03 
www.sehlinsgolv.com

Mätning och kontroll av underlag i  •	
samband med våra kostnadsfria besök

Ni•	  får en offert på en  
totallösning

Vi•	  ger er trygghet, kvalitet  
och garanti

Vi erbjuder:
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Svartby, strax norr om örnsköldsvik, har genomgått en kraftig 
förändring. de renodlade industriområdet har alltmer kommit att 
bli ett handelsområde. nu är nya förändringar på gång. näringSliv 
berättar om planerna och besöker två framgångsrika företag.

text: OlOf WigRen

fOtO: cAROlA hARnesk

en helt ny anläggning i Svartby 
blev ett lyft för Nordtruck. Antalet 
anställda ökade från 25 till 45. 

– 2010 var ett toppår för oss,  
säger ägarna Peter Stattin och  
Patrik Hedberg.

De båda kompanjonerna började 
som anställda i organisationen för 
Linde truckar, men efter fyra år 
startade de Nordtruck 2003.

– Vi brann för att driva eget och 
utveckla ett företag efter de tankar 
vi burit på, säger Peter Stattin.

Nordtruck säljer och hyr ut 
truckar, terminaltraktorer, sop- och 
skurmaskiner och säljer begagnade 
maskiner. I affärsidén ingår också 
sådant som hyresavtal med under-
håll, serviceavtal och reservdelar. 

Allt med fokus på Norrland.
– Förutom våra 20 servicebilar 

har vi avtal med olika serviceverk-
städer, säger Peter Stattin. Vi täcker 
området från Sundsvall i söder till 

Kiruna i norr.
Omsättningen har mer än för-

dubblats på fem år. Den nya anlägg-
ningen, som också ligger  i Svartby, 
blev ett lyft.

– Allt vi lade mycket tid och 
kraft på att bygga upp under de 
första åren ser vi resultatet av nu, 
säger Patrik Hedberg. Vi har vårdat 
kundrelationerna och skapat förtro-
ende och vi har många långa avtal 
som ger oss trygghet.

sedan ett par år tillbaka är Nord-
truck delägare i Pichano Holding 
AB som är ett fullserviceföretag 
inom bygg, transport och mekaniskt 
underhåll, där två av de största 
kunderna är Akzo Nobel i Stockvik 
och SCA Bollstasågen.

– Pichano har totalt cirka 125 
anställda och vi ser att det företaget 
har stor potential att växa de kom-
mande åren, säger Patrik Hedberg.

rnsköldsviks kommun 
betraktar Svartby som ett 
attraktivt och expansivt 

område, främst för industriföre-
tag som ska skeppa gods via 
järnvägen.

– Det finns 10 hektar indu-
strimark klar att utnyttjas som 
vi prioriterat för just den typen 
av företag, säger näringslivsche-
fen Peter Holmqvist.

För området nedanför E4, 
längs Skortseds- och Terminal-
vägen framför allt, har närings-

livsenheten varit aktiv vid 
etableringarna av de stora ked-
jorna Willys, Jysk och Rusta.

– Men det finns inte mycket 
ledig tomtmark kvar nu. Inte så 
stora möjligheter varken för ny-
etableringar eller expansioner. 
Däremot gör vi vad vi kan för 
att vara en resurs när till exem-
pel ett företag som Söderströms 
förändrar sin fastighetsverksam-
het och vill bli kvar på området, 
säger Peter Holmqvist.

Svartby är dock stort. 

Till Hästmarksvägen, ovanför 
E4, har flera företag flyttat på 
senare år.

– Bland annat Johanssons 
Plåt, säger Peter Holmqvist. 
Och här finns det flera förfråg-
ningar från företag att etablera 
sig.

störst är emellertid intresset 
för området kring den nya kom-
biterminalen intill Botniabanan, 
som byggts upp av Örnskölds-
viks Hamn & Logistik.

– Den är inte optimal än. Det 
måste göras förbättringar både 
beträffande spårlängd och 
växlar. Men det kommer att bli 
väldigt bra.

Örnsköldsviks kommun har 
10 hektar mark kring kombiter-
minalen som den vill ska använ-
das av företag som kommer att 
frakta gods på järnvägen.

– Vi för diskussioner med ett 
stort antal intressenter i dagslä-
get, säger Peter Holmqvist.

Patrik Hedberg (t v) och Peter 
Stattin driver Nordtruck – ett 
av företagen i Svartby utanför 
Örnsköldsdvik. 

Området i Svartby nedanför E4 
norr om Örnköldsvik är välfyllt med 
företag och varuhus. 

Ny anläggning lyfte truckföretag

10 hektar 
industrimark 
att hyra

Allt vi lade mycket tid  ”
och kraft på att bygga 
upp under de första 
åren ser vi resultatet 
av nu”

pAtRik hedbeRg

ö
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sedan 2005 har Öviks Bilskad-
or gått från enmansföretag 
till elva anställda. Och ägaren 
Anders Sjöström har startat fler 
företag.

– Vi står på flera ben i dag 
och fortsätter att växa, säger 
han.

Redan 
efter tre år 
var Öviks 
Bilskador för 
trångbodda 
i sina dåvar-
ande lokaler 
i Svartby. 
Företaget flyt-
tade in i  
1 200 kvadrat-
meter sedan 
man blivit en 
Mekonomen 
bilverkstad och när planerna på 
ytterligare verksamheter skulle 
förverkligas.

Omsättningen ökar ständigt 
och företaget är auktoriserat på 
fyra olika bilmärken.

– Det har gått fort, säger 
Anders Sjöström, men inte för 
fort. Målet har heller aldrig 
varit att växa för växandets 
skull, vi har bara utvecklats 
i takt med att allt fler kunder 
kommit till oss och fler avtal 
med samarbetspartners kunnat 
göras.

Bilverkstad, plåtverkstad 
och lackering har mycket god 
lönsamhet.

Sedan en tid tillbaka bedriver 
Anders Sjöström dessutom 
entreprenadverksamhet i dot-
terbolaget Bärgningsjänst AB.

– Vi har grävare från 4 ton 
till 14 ton och ingår i VTG. 
Sedan har vi även fordon som 

kan utföra 
grus- och tim-
mertransporter.

Ytterligare 
en inriktning är 
fordonsbärg-
ning.

– Här är 
vi anslutna 
till den stora 
kedjan Falck 
och eftersom 
Assistanskåren 
såldes till Umeå 
är vi nu det 

enda lokalt ägda bärgningsföre-
taget i Örnsköldsvik. 

anders sjöström säger att 
hans vision varit att skapa ett 
komplett och modernt bilskade-
center.

– Vi har nått dit nu men det 
kan alltid bli ännu bättre.

 I koncernen finns flera 
verksamheter, bland annat bärgning 
genom Falck. 

Bilverkstad med 
planer på tillväxt

Målet har heller ald- ”
rig varit att växa för 
växandets skull, vi 
har bara utvecklats 
i takt med att allt 
fler kunder kommit 
till oss och fler avtal 
med samarbetspart-
ners kunnat göras.

AndeRs sJÖstRÖm

Katarina

Bästa affärsresebyrå 2010

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

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

Anders Sjöströms 
företag Ö-viks 

Bilskador har elva 
anställda

Kontakta Ingemar Jonsson 
på telefon 0623-108 63

KONTOR Och
KONFERENSLOKALER 
UThYRES!

www.slaktforskarcentrum.se 

NORDENS
SAMHÄLLS -
BYGGARE
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nu när aktiekapitalgränsen sänkts från 100 000 till 50 000 
kronor går det att plocka ut 50 000 ur bolaget. men se upp, 
risken är att du beskattas för uttaget.

för det första måste bolaget 
naturligtvis vara tillräckligt 
ekonomiskt stabilt, något som 
revisorn ska intyga. 

Men det gäller också att tänka 
på skattekonsekvenserna.

– Många tror kanske att 
det bara är att ta ut pengarna 
eftersom de redan är beskattade, 
men så enkelt är det inte, säger 
Ewa Hägglund, skatterådgivare i 
Sundsvall. 

Det finns två olika metoder, 
indragning av antalet aktier och 
sänkning av aktiernas nominella 
värde. 

– Den bästa metoden är in-
dragning, då man minskar anta-
let aktier från exempelvis 1 000 

till 500. Om marknadsvärdet 
är lika med aktiernas nominella 
värde blir skatten noll. 

Är marknadsvärdet i stället 
högre än det nominella värdet 

(50 000 kronor) beskattas över-
skjutande del som utdelning.

– Problemet är att avgöra vil-

ket marknadsvärde aktierna har. 
I princip handlar det ofta om att 
bedöma eventuell goodwill. Gör 
en ordentlig utredning. Det är 
också viktigt att göra ett öppet 
yrkande till Skatteverket, råder 
Ewa Hägglund. 

vid den andra metoden, 
sänkning av aktiernas nominella 
värde, beskattas hela beloppet 
(50 000 kronor) som utdelning.

– Det kan slå väldigt olika. 
Hur mycket skatt det blir beror 
på hur mycket sparat lågbeskat-
tad utdelningsutrymme man 
har. Skatten är alltid minst 20 
procent.

OlOf AxelssOn

Hon varnar för
okänd skattefälla

Läkarvård

Träffa specialistläkare utan remiss! 

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

Affärs- & ekonomisystem

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

Ledarutveckling

Tel:  070-653 21 49
www.humandignity.se

Behöver du 
hjälp med...

Kvalitets- & miljöledning

BS kvalitet & miljökonsult

Tel: 060-17 22 87, 070-533 10 47
mail: bjornsvard@swipnet.se

Regementsvägen 10, Sundsvall

Projektledning fram till ISO-certifi ering 
• Interna revisioner • Rådgivning

Vill du också synas här? 
Hör av dig till oss!
 Tel: 060-57 21 50

Många tror kanske  ”
att det bara är att ta 
ut pengarna efter-
som de redan är 
beskattade, men så 
enkelt är det inte”

eWA hägglund, skAtteRådgiVARe

Ewa Hägglund, 
skatterådgivare 

i Sundsvall.
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Större chans till 
upprättelse vid 
felaktig upphandling
sedan juli 2010 gäller skärpta regler vid överträdelser mot 
lagen om offentlig upphandling, Lou. konkurrensverket 
har nu möjlighet att få avtal ogiltigförklarade och kan även 
kräva en upphandlingsskadeavgift. en sådan kan uppgå till 
10 procent av kontraktsbeloppet (max 10 miljoner kronor), 
vilket blir klart kännbart för den slarvande myndigheten. 
som såväl skattebetalare som företagare ser jag skärpningen 
som positiv. det ska vara mer lönsamt att göra rätt från 
början!

den vanligaste överträdelsen av Lou har varit så kallade 
otillåtna direktupphandlingar. det vill säga att kommun, 
landsting med flera har ingått avtal med en leverantör direkt, 
trots att avtalet rätteligen skulle ha upphandlats så att fler 
anbudsgivare kunnat delta. 

snabbt och effektivt kan tyckas. Problemet är att ingen 
faktiskt kan veta om det var bästa valet, framförallt inte 
upphandlarna själva. ett riskabelt sätt att använda våra skat-
temedel, konkurrensen sätts ur spel och risken för godtycke 
och fördyring är uppenbar.

offentliga upphandlingar ska ske genom fastställda procedu-
rer för att säkerställa likabehandling och en klok användning 
av skatteresurserna. detta är tvingande lagstiftning för den 
upphandlande myndigheten. Proceduren är tidskrävande 
och det kan tyckas förståeligt att upphandlaren vill gena 
ibland. det har varit tämligen riskfritt också, eftersom det 
saknats påföljder. för de företag som velat lämna 
anbud men inte ens fått chansen, har det varit i 
högsta grad konkurrensbegränsande.

det finns också tillåten direktupphandling. 
så är fallet bland annat när värdet är lågt 
(numera fastställt i Lou till max cirka 
287 000 kronor) eller när det är syn-
nerlig brådska. tidbrist som beror på 
dålig framförhållning hos myndighe-
ten är dock inte godtagbar.

pia lindberg
pia.lindberg@bratteberg.se

krönika: Juridik

HAlvA sveriges

lokAlwebb
HittA din

lokAl
Hos oss!
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Johan Bratteberg (till 
vänster) har gått in som 
ordförande och delägare i 
Jesper Johanssons företag.
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Behöver du 
hjälp med...

Försäljning/service Anders Westin: 
070 570 25 24

www.matforstruck.se

Truckar

Parkering

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

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

Var parkerar jag bilen?
www.parkera.com

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

Har du frågor rörande parkering i Sundsvall, besök då

Bioenergi

Flisning av energived

Affärssäkerhet

...är du anställd ?

DU FÅR
GRATIS 
LUNCH
FÖRELÄSNING

om säkerheten
i din bostad

när företaget
anlitar firma372

Tipsa chefen!

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

FÅR DU VAD DU 
BETALAR FÖR?

Ring för säkerhets skull...

 0 7 0 - 6 6  0 7  3 7 2 
Hardy Grafström, DSS

www.firma372.se

Ring för säkerhets skull...

Tel: 070-66 07 372
www.fi rma372.se

Maskin- och transporttjänster

Kontor: 060-550011
www.akericentralen.se

ebbyrån osynlig fick 
en bra start 2006. Men 
lågkonjunkturen gjorde 

att uppdragen sinade.
– 2009 hade vi verkligen kniven 

mot strupen. Jag som aldrig haft 
motvind tvingades säga upp flera 
personer. Och vi som var kvar gick 
ner rejält i lön, säger grundaren 
Jesper Johansson.

Han insåg att 
han behövde 
hjälp och kon-
taktade därför 
skattejuristen 
och företagsut-
vecklaren Johan 
Bratteberg som 
han gjort affärer med tidigare. 

Efter att ha stött och blött frågan 
nappade Johan Bratteberg på att bli 
styrelseordförande under förutsätt-
ning att han fick köpa 20 procent 
av bolaget.  

– Om jag ska brinna och avsätta 
den tid som behövs måste jag ha en 
riktig ekonomisk morot, det räcker 
inte med ett styrelsearvode, säger 
han.

sedan början av 2010 träffas 
styrelsen, som även består av 
tre anställda som äger 5 procent 
vardera i bolaget, ungefär en gång i 
månaden.

– Vi tar upp i förväg bestämda 
punkter i max två timmar. Tidigare 

kunde vi ha strategimöten i flera 
dagar då vi pratade om saker som 
inte hör hemma på ett styrelsemöte. 
Allt flöt in i varandra, säger Jesper 
Johansson.

ekonomiska nyckeltal och tillväxt 
står nu i fokus.

– Jag jobbar i en bransch där 
kreativitet och lönsamhet inte alltid 

är så lätta att 
kombinera. 

Nu träffas 
vi i mitten av 
varje månad 
och diskuterar 
föregående 
månads resultat.  

Vi är lyhörda och kan därmed 
agera extremt snabbt, säger Jesper 
Johansson

Och arbetet har gett frukt. I fjol 
ökade omsättningen till 4,4 miljo-
ner kronor, jämfört med 2,6 miljo-
ner kronor 2009. Röda siffror har 
vänts till svarta. Antalet anställda 
har ökat från fyra till sex personer.

– Jag blir enormt taggad av att 
jobba med Johan, det ger positiv 
energi. Att vara kompanjoner är 
som vilka andra relationer som 
helst, man måste fungera bra ihop. 
Det gäller att hitta ett bra sätt att 
kommunicera och inte låsa sig och 
försöka vinna diskussioner av prin-
cip, säger Jesper Johansson.

text Och fOtO: OlOf AxelssOn

Ordförande 
fick fart på
krisdrabbad 
webbyrå
en extern styrelseordförande blev en fullträff för 
Webbyrån osynlig i Sundsvall. 
– Jag behöver någon som sätter press på mig. vi har fått 
ett nytt tillväxtperspektiv, säger vd:n och huvudägaren 
Jesper Johansson.

Företaget erhåller 1. 
ny erfarenhet och 
rätt kompletterande 
kompetens

Företaget2.  får ofta 
tillgång till nytt och 
värdefullt kontaktnät

styrelsen3.  lär sig att 
skilja på styrelsefrågor 
och ledningsgrupps- 
och operativa frågor

styrelsen4.  arbetar med 
beprövade och effek-
tiva arbetsformer

det5.  har visat sig att 
företag som nyttjar 
externa erfarna styrel-
seledamöter är mer 
framgångsrika och når 
sina affärsmål bättre 
än andra företag

källA: ingRid WAllneR 

ingrid Wallner har lång 
erfarenhet av styrelsear-
bete – som anställd vd, 
som företagare och nu 
även som regionordfö-
rande för organisationen 
styrelseakademien. Hon 
betonar vikten av att 
ledamöterna rekryteras 
på ett professionellt sätt. 
– Målet är att hitta per-
soner som tillför ny och 
nödvändig kompetens. 
Gör en kravspecifikation 
för styrelsen utifrån ett 
ägardirektiv, råder hon.
Branschkännedom är ett 
viktigt krav, menar ingrid 
Wallner.
– det lilla företaget har 
inte råd att bjuda på en 
lång startsträcka, alla 
måste kunna göra nytta 
snabbt. se också till att 
styrelsemedlemmarna 
kompletterar varandra 
med olika personliga 
egenskaper, erfarenheter 
och kompetens.

fördelar med 
extern styrelse5

Så rekryterar du 
rätt ledamot

Jag jobbar i en bransch  ”
där kreativitet och lön-
samhet inte alltid är 
så lätta att kombinera”

JespeR JOhAnssOn

W

Ingrid Wallner
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id årsskiftet tog Cecilia 
Herkules över inrednings- 
och klädbutiken Vackra 

hem i centrala Sundsvall.
Hon är utbildad florist, men hade 

tidigare jobbat extra i butiken, samt 
hos en konkurrent, och fått kän-
nedom om branschen. 

– Min dröm har länge varit att ha 
en egen butik. Det visste de tidigare 
ägarna, och när de bestämde sig 
för att sälja så gick frågan till mig, 
berättar hon.

Nu är det Cecilia som styr och 
ställer i butiken. Men några radi-

kala förändringar kommer hon inte 
att göra. Affären säljer precis som 
tidigare nya och gamla inrednings-

detaljer samt kläder.
– Jag kommer att försöka för-

yngra kundkretsen, bland annat har 
jag idéer om olika arrangemang på 

kvällstid, säger Cecilia Herkules.
Den unga butiksägaren tycks 

trygg i rollen och darrar inte för 
alla utmaningar och risker som det 
innebär att köpa ett företag.

– Jag tror att den som är äldre 
faktiskt har mer att riskera än den 
som är ung. Men det jag tycker är 
konstigt är att man måste vara 25 
år för att få starta-eget-bidrag. Jag 
var för ung för det!

Hon är inte ensam företagare i 
familjen. Brodern driver byggfirman 
Herkules Bygg.

text Och fOtO: AndeRs lÖVgRen

För ung för att få
starta-eget-bidrag
– Jag satsade lite själv och så fick jag lån av banken. man måste våga prova!
det säger den 21-åriga nyblivna butiksägaren Cecilia herkules i Sundsvall.

Cecilia Herkules intresse 
för inredning fick henne att 
köpa butiken Vackra hem 
när den var till salu.

v
Jag tror att den som är  ”
äldre faktiskt har mer 
att riskera än den som 
är ung”

ceciliA heRkules
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BESök oSS på Webben
VI SKRÄDDARSYR DITT EVENEMANG

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

www.programbolaget.com

ARTISTER - EVENEMANG - KONGRESSER - UNDERHÅLLNING

www.vidvinkel.se

Revision, redovisning, skatt 
och rådgivning

Tel 060-64 50 00 www.kpmg.se

  

Certifierad Projektledare
Start i Sundsvall november 2008

och Umeå januari 2009
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Tillsammans skapar vi nytta och effekt!

Ledarprogram
Start i Sundsvall november 2008

Anmäl dig till höstens program………

Ring Mikael Westerlund 060-169505

060 - 17 83 40
www.westhagen.se

www.mpunkten.nu
060 12 96 96

f a s t i g h e t e r

www.ellextre.se
Din lokala byggentreprenör

Agda PS
– det rollbaserade personalsystemet

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

Välkommen att kontakta oss på

Ett lyft för länet

arne@lanets.nu

www.lanets.nu

Genom att 
utveckla människor 
utvecklar vi organisationer
Härnösand: Maud Byquist, 0611-826 62
Sundsvall: Carina Brunnström, 060-13 84 82
Örnsköldsvik: Karin Björklund, 0660-26 57 52

info@arbetslivsresurs.se  •  020-258 258  •  arbetslivsresurs.se   

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

Lokala lokaler.
Vi har

birsta profil i sundsvall ab
gesällvägen 7, sundsvaLL
reg. datum: 2010-12-28
försäljning av sportartiklar, sportkonfektion, 
profilartiklar och profilkonfektion till fören-
ingar och företag. styrelseledamöter: rolf 
niklas Hedman (ordförande), stig Joakim 
Blomqvist

mittmiljö ab
allsta 611, sundsvaLL
reg. datum: 2010-12-23
Bolagets verksamhet är entreprenör inom 
byggbranschen samt äga och förvalta 
fastigheter. styrelseledamot: nils ture 
Lindbom (vd)

timrå

rolf nyhlén förvaltning ab
kallkällgatan 1, fagervik
reg. datum: 2011-01-03
Bolagets verksamhet ska vara att driva 
entreprenaadverksamhet avseende anlägg-
nings- och byggnadsarbeten, handel med 
aktier och värdepapper, samt förvaltning av 

fast och lös egendom samt därmed förenlig 
verksamhet. styrelseledamot: rolf sören 
nylén

eivind rylander förvaltning ab
skiljegatan 3, fagervik
reg. datum: 2010-12-23
Bolagets verksamhet ska vara att driva 
enteprenadverksamhet avseende anlägg-
nins- och byggnadsarbeten, handel med 
aktier och värdepappaer, förvaltning av fast 
och lös egendom samt därmed förenligt 
verksamhet. styrelseledamot: ulf eivind 
rylander

smiservice ab
Björkgatan 14, sÖrBerge
reg. datum: 2011-01-07
Bolaget ska bedriva montering, tillverkning 
och underhållsarbeten för maskiner inom 
verkstadsindustrin och konsultverksamhet 
inom nämnda områden samt bedriva där-
med förenlig verksamhet. styrelseledamot: 
Luis alberto illanes aquilera

ånge

ermo redovisning ab
Lillmörtsjön 164, fränsta 
reg. datum: 2010-12-22
Bolaget ska bedriva bokföring- och redo-
visningstjänster till små och medelstora 
företag, bolaget ska även äga och förvalta 
värdepapper samt förenlig verksamhet inom 
de olika verksamhetsområdena. styrelsele-
damot: ann evelyn sjölander (vd)

restaurang flataklocken ab
munkbysjön 128, torPsHammar
reg. datum: 2010-12-14
föremålet för bolagets verksamhet är 
att driva restaurangverksamhet med 
fullständiga rättigheter, fotografering samt 
montering och försäljning av bilder och där-
med förenlig verksamhet. styrelseledamot: 
Håkan martin källström

hållstrand vatten ab
Centralgatan 1, Ånge
reg. datum: 2010-12-28

Bolaget skall bedriva service och underhåll, 
konsultation, rådgivning, teknisk support, 
projektering samt material- försäljning 
inom matarvattenteknik och vattenbehand-
ling, äga och förvalta fastigheter, handel 
med värdepapper samt därmed förenlig 
verksamhet. styrelseledamöter: nils erik 
Jonasson (ordförande), kenneth ingemar 
Hållstrand 

Wp glulam ab
industriområde 3, 840 10 LJungaverk
reg. datum: 2010-12-17
Bolaget ska bedriva tillverkning av limträ-
balk och uthyrning av maskiner för limträp-
roduktion. styrelseledamöter: anders Jonas 
warg (ordförande), anders gustaf Leander

nothern titanium ab
Håkansvägen 7 B, Ånge
reg. datum: 2010-11-29
skall bedriva handel med metaller, fastighe-
ter och värde- papper samt därmed förenlig 
verksamhet. styrelse: Leif sören kastberg 
(vd), dan vigand nilsson (ordf), Britt Ca-
milla kastberg, anna-Lena elisabet kling

nya företag i länet
JOBB? ÖPPET

Forts på sidan 33

www.naringsliv.to
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Nya Saab 9-3 TTiD EcoPower Sedan släpper bara ut  
119 g CO2/km. Och den drar bara 0,45 l/mil. Och den finns upp till 180hk 
med tvåstegsturbo. Vi vägrar nämligen att kompromissa mellan låga 
utsläpp och mer kraft. I Saab 9-3 TTiD EcoPower kan du få ett renare 
samvete samtidigt som du har kul bakom ratten. Boka en provtur idag.

119 g/km 

4,5 l/10
0  

km

180 hk

KRAFTFULL
Det finns tre 
diesel-motorer att 
välja mellan: 130, 
160 och 180 hk.  
Alla med fyra cylin-
drar och tvåstegs 
turboladdning. 

ECOPOWER 
Saab EcoPower 
betyder att vi 
utvecklar bilar med 
mindre motorer 
som presterar mer,  
med lägre utsläpp 
och förbrukning.

KOMPROMISSLÖS
Varje detalj har 
granskats för att 
minska utsläppen. 
Vikten har mins-
kats, luftmotståndet 
förbättrats, moto-
rerna vässats.

SAAB 9-3 TTID ECOPOWER. BRÄNSLEFÖRBRUKNING 
BLANDAD KÖRNING (MAN), 4,5 L/100 KM, CO2 
KOLDIOXID UTSLÄPP 119 GRAM/KM;  (AUT) 5,8 L/100 KM, 
153 GRAM CO2/KM; MILJÖKLASS 2005. BILEN PÅ BILDEN 
ÄR EXTRAUTRUSTAD.

MÅNADSKOSTNAD*:

229.900 kr

1.920 kr/mån

– Northcar edition –   
KAMPANJPRIS:

*29% kontantinsats, 36 månader, 50% 
restvärde, 4,95% ränta.

Sveriges 
starkaste  
snåljåp?
Saab 9-3TTiD EcoPower. 
Skattebefriad i 5 år!

 

w

ww
.northcar.seNORTHCAREDITION (ord. pris 267.100)

– NORTHCAR EDITION – 
NÅGRA UTRUSTNINGSDETALJER:

1,9 TTiD 130Hk• 
6-växlad manuell låda• 
Svart, vit eller röd• 
Svart eller ljus textil• 
16” aluminiumfälgar• 
Farthållare• 
Färddator• 
Antispinn• 
Elektroniskt stabilistetsystem (ESP)• 
Eluppvärmda framstolar• 
Dieselvärmare• 

PILOTPAKET INNEHÅLLANDE:
Elstol för förare med minne• 
Elstol fram för passagerare• 
Stöldlarm med nivåsensor• 
Komfortlåsning• 
Handsfreeförberedelse• 

RESPONSPAKET INNEHÅLLANDE:
Regnsensor• 
Parkeringssensor• 

(kombitillägg = +8.000:- ej skattebefriad.)

Adaptiva
strålkastare

Parkerings- 
sensor

Dimlljus
Allt detta för:

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

Premiär för nya OPel astra sPOrts tOurer.

www.opel.se

års
nybils-
garanti

Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 125 hk Enjoy
från ca 203 900 kr
låg förbrukning endast 0,45 l/mil vid blandad körning. miljöbilsklassad och 
därmed skattebefriad i fem år.

Just nu ingår en iPod touch 
inklusive installation och  
presentkort på itunes,  
värde 5 000 kr.  
Gäller t o m 31 mars 2011. 

1.900 kr/mån
skattebefriad 5 år!

CO2 119 – 174 g/km, 4,5 – 7,4 l/100 km gäller bränsleförbrukning blandad körning. Miljöklass 2005. Bilen på bilden är extrautrustad.  
Läs mer om våra generösa garantivillkor på opel.se. Finansiering baserad på 22% kontantinsats, 36 mån avbet. och 50% restvärde, 2,95% ränta.

Opel Insignia 2.0T 4x4  sportstolar, farth., xenonljus. 349.900:- Månadskost. 3.846:- Opel Meriva 1.4, 100Hk  årets familjebil 2009, esP, aC, v-hjul. 178.000:- Månadskost. 1.956:-
Opel Corsa 1.3, 95Hk  skattebefr., antisl., aC, v-hjul. 165.000:-  Månadskost. 1.814:- Opel Meriva 1.4T, 140Hk  årets familjebil 2009, 2-zons klimatanläggn.198.000:- Månadskost. 2.176:- 

Opel Corsa 1.6 , 115Hk  abs, klimatanläggn, sportstolar m.m. 218.000:- Månadskost. 2.396:- Opel Astra Classic 1.6, 115Hk  kombi, aC, rails, v-hjul m.m. 159.900:- Månadskost. 1.591:- 

nyA OplAr 
för OMgåEnDE 
lEvErAnS

>

nya Opel astra sports tourer är här.  
fylld med smarta innovationer och  
flexibla lösningar. Ett enkelt knapptryck 
fäller baksätet. adaptiva bixenon-
strålkastare med kurvljus för säkrare 
körning. en miljöbilsklassad motor med 
riktigt låg förbrukning, endast 0,45 l/mil.  
Välj tysk kvalitet med 5 års nybilsgaranti.  
Välkommen in och provkör! 
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Lasarettsvägen 15, Sundsvall, 060-67 85 00, www.kaltes.se

TRYCKET ÄR EN 
STOR DEL AV INTRYCKET

Välkommen till vår
 reklamkanal! 

www.eyechannel.se

reklamkanal!
Se alla 

kunder på

webben!

Vi fi nns i Sundsvall och Östersund, se eyechannel.se för mer information!

Våga se kunden  
i vitögat och öka 
din försäljning
många företag i västernorrland skulle kunna expandera och 
göra mer affärer i andra delar av landet om de inte nöjde sig 
med att skicka ett erbjudande enbart via mejlen eller andra 
digitala kanaler. 

affärer görs ytterst alltid mellan två individer som har förtro-
ende för varandra. en förutsättning för att bygga förtroende 
är att träffas öga-mot-öga. det personliga mötet ger starkare 
relationer till kunderna, vilket leder till lojalare kunder och 
bättre lönsamhet i det långa perspektivet.

naturligtvis handlar det om att ju mer komplexa och behovs-
anpassade varor eller tjänster du säljer, desto viktigare är 
det att träffa kunden. genom att träffas ”på riktigt” kan du 
lättare ta reda på kundens verkliga behov. du kan också mer 
levande berätta om det som annars skulle vara svårt att nå 
fram med i budskapsbruset.

ofta väljer kunden mellan ett par likvärdiga produkter el-
ler tjänster. avgörande för kundens val är många gånger 
relationen med och förtroendet för säljaren. att komma 
väl förbered till ett kundmöte är enligt mig en av viktigaste 
nycklarna till att göra affärer. 

10 goda råd inför dina kommande möten:

Boka1.  mötet i god tid, var ute minst två veckor i förväg.

Boka2.  med rätt person, någon som har  
mandat att fatta ett beslut.

Bestäm3.  vad du vill uppnå med mötet.

Läs4.  på om företaget och om personen du ska 
träffa.

Kom5.  till mötet i god tid.

Förbered6.  en presentation som du väl 
behärskar med kunden i centrum. Berätta 
direkt på vilken sätt du kan hjälpa kunden 
med sina behov.

ställ7.  öppna frågor om kundens situation 
och önskade läge i framtiden. Var lyhörd.

Visa8.  uppriktighet och entusiasm inför både 
ämnet och uppdragsgivaren.

Håll9.  avtal och återkom med förslag,  
offerter eller referenser på  
överenskommen tid.

Följ10.  upp mötet med ett mejl eller ett telefonsamtal 
inom en vecka.

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

krönika: marknadsföringFörenkla 
företagets miljöarbete

Ordning och reda på ditt elektronikavfall

Årvältsvägen 11 • Timrå  
060 51 55 80 • kuusakoski.se

Ta ett steg i        rätt riktning

Vi har lösningar för alla företag
Kontakta oss så berättar vi mer



30

www.forestproducts.sca.com

Brandutbildningar i samverkan 
med Räddningstjänsten

www.brandskyddsforeningen.se

NY HEMSIDA!

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

 www.enwa.com

Slagkraftig finansiering
Rådgivande inspel

mitt.almi.se

www.issindustriservice.se
Mejselvägen 1, Sundsvall

060-64 47 90

www.investa.se

visittimra.se

www.fromells.se

Er kompletta produktionspartner

Öppna landskap och positivt tänk

”
Jag har arbetat som bonde i Kramfors 
kommun sedan 1976 och trivs med mitt 
jobb.  Här finns en positiv attityd till de 
agrara näringarna, vilket med tanke på de 
öppna landskapen och turismen är gläd-
jande.  Jag bidrar gärna till utveckling!” 

Åke Söderberg, jordbrukare
Skidsta Gård, Ullånger

Företagslokaler 
med bra läge

LEDIGA LOKALER

GARAGE 107 m2     

LV5-området

KONTOR/VERKSTAD    
Axvägen 6

f a s t i g h e t e r

www.mpunkten.nu • 060-12 96 96

Företagslokaler 
med bra läge

LEDIGA LOKALER

GARAGE 107 m2     

LV5-området

KONTOR/VERKSTAD    
Axvägen 6

f a s t i g h e t e r

www.mpunkten.nu • 060-12 96 96

•  Verkstadslokal med travers 
 och kontorsdel
–  546 m2 verkstadsyta
–  4000 m2 inhägnad tomt

•  Lokal lämplig till bilverkstad
–  160 m2, med tre portar

Kontakta oss idag!

BESök oSS på Webben
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finns det någon genväg till bättre företagsklimat? 
Svenskt näringsliv har plockat fram de snabbaste och 
mest effektiva åtgärderna i varje kommun.

Så får Västernorrland 
fart på företagsklimatet
– åtgärderna som funkar snabbast

arje år frågar 
Svenskt Näringsliv 
företagare runt 

om i landet hur de ser på 
företagsklimatet (se artikeln 
ovan). Utifrån svaren har 
organisationen nu för första 
gången tagit fram en skräddarsydd 
åtgärdslista för varje kommun.

– Förslagen visar den snabbaste 
och mest effektiva vägen till ett 
bättre företagsklimat, säger Malin 
Sjölander, regionchef på Svenskt 
Näringsliv.

Åtgärderna varierar en hel del 
mellan länets kommuner (se listan). 
Vissa faktorer är svårare att för-
ändra (allmänhetens och medias at-
tityder). Andra är mer handgripliga 
(dialog företag-kommunledning, 
kommunal konkurrens).

det är samtidigt viktigt 
att komma ihåg att det inte 
bara ligger på kommunerna 
att förbättra företagsklima-
tet, enligt Malin Sjölander. 

– Alla måste dra åt 
samma håll och det krävs 

en samverkan mellan olika parter. 
Frågan om hur företagen uppfattar 
företagsklimatet är kanske något 
för näringslivsorganisationerna eller 
de som arbetar med företagsrådgiv-
ning att ta tag i.

OlOf AxelssOn

sundsvall: dialog 
företag-kommunledning, 
kommunens information, 
kommunens tillämpning 
av lagar/regler. 
timrå: allmänhetens 
attityder, kommunens 
upphandling, tillgången 
på arbetskraft. 
ånge: Företagens 
omdöme om företags-
klimatet, kommunal 
konkurrens, tillgången på 
arbetskraft.
härnösand: Medias 
attityder, kommunala 
tjänstemäns attityder, 
företagens egna initiativ.
kramfors: Politikernas 
attityder, tillgången på 
arbetskraft, tele- och 
iT-nät.
sollefteå: allmänhetens 
attityder, kommunens 
service, skolans  
attityder.
örnsköldsvik: 
Kommunal konkurrens, 
kommunens upphandling, 
kommunens information.
källA: sVenskt näRingsliV

detta bör pri-
oriteras i länets 
kommuner: 

Alla måste dra åt  ”
samma håll och det 
krävs en samverkan 
mellan olika parter.”

mAlin sJÖlAndeR, sVenskt näRingsliV

v

företagSklimatet: 

 hösten 2010 hösten 2009

Timrå 3,7 3,6

örnsköldsvik 3,5 3,7

Sundsvall 3,2 3,1

kramfors 3,1 3,0

Härnösand 2,9 2,7

Ånge 2,8 3,1 

Sollefteå 2,6 2,7
källA: sVenskt näRingsliV

ur en kommun placerar 
sig i Svenskt Näringslivs 
årliga ranking beror dels 

på faktorer som skattesats och 
sysselsättningsnivå. Men också på 
hur de lokala företagarna besvarar 
en enkät.

Presentationen av rankingen drö-
jer till senare i vår, men redan nu är 
enkäten (som besvarades i höstas) 
sammanställd. 

Det visar sig vara ganska små 
förändringar i Västernorrlands sju 
kommuner jämfört med året innan 
(se tabell).

– Det är därför svårt att säga hur 
det kommer att påverka rankingen, 
säger Malin Sjölander, regionchef 
för Svenskt Näringsliv.

Företagarnas betyg har ökat mest 
i Härnösand. Även Timrå, Sunds-
vall och Kramfors går åt rätt håll. I 
övriga kommuner är utvecklingen 
den motsatta. Örnsköldsvik ligger 
fortfarande relativt bra till jämfört 
med resten av länet och många 
andra kommuner i Norra Sverige, 
men har enligt enkätsvaren halkat 
ned mest jämfört med förra året.

OlOf AxelssOn

i maj presenteras rankinglistan över företagsklimatet i 
kommunerna. men redan nu är företagarnas egna betyg klara. 

Härnösand framåt 
och Ö-vik backar

företagarnas sammanfattande betyg  
på företagsklimatet (skala 1-6)h
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ett amerikanskt företag söker en 
ny ytbehandlingsteknik som kan 
förhindra frost och  isbildning på 
metalliska ytor. de är intresserade 
av gemensam forskning på 
området samt inköp av material/
utrustning och licenser.
ref: 11 us 87ga 3k7g

ett engelskt universitet har 
utvecklat smarta resonanstaggar 
och sensorer som är effektiva, 
billiga, robusta och kräver 
minimalt underhåll för att hitta och 
markera begravda/underjordiska 
ledningssystem för el, vatten, 
gas, tele med mera. tekniken kan 
även upptäcka läckor i systemen. 
universitetet söker partners för 
licensiering och fortsatt utveckling.
ref: 10 gB 40n6 3g4d

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

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

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

givetvis konfidentiellt tills sam-
arbetsavtal eller sekretessavtal 
tecknats.

Teknikförfrågningar Teknikerbjudanden

läge för affärer

ett bulgariskt företag som 
specialiserat sig på webbdesign 
och multimedia söker efter en 
innovativ webbplattform som 
tillåter realtidskommunikation 
med användaren. detta för att 
ge klienten en effektivare och 
skräddarsydd lösning inom 
exempelvis onlineutbildning, 
it-management och teamwork. 
Plattformen måste vara helt 
utarbetad och klar att ta i drift.
ref: 10 Bg 0531 3iu8

ett rumänskt företag har uppfunnit 
en innovativ utrustning för 
metallsprutning och beläggning 
av metalliska ytor. Program och 
maskinvara möjliggör nästa 
generations realtidsstyrning av 
termisk sprutning. företaget 
söker tekniskt samarbete, avtal 
med underleverantör och/eller 
kommersiellt avtal med tekniskt 
bistånd.
ref: 10 ro 75du 3Jwt

Webbplattform med 
realtidskommunikation

metallsprutning och 
beläggning av metall

ytbehandling mot  
isbildning på metall

licensiering av  
smarta resonanstaggar

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

missa inte nästa nummer av näringSliv!11mars

* Under perioden 20091001-20100930

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

Besök oss på www.soliditet.se.

060-13 95 60
www.norrlandspojkarna.se

0771-45 68 00
 www.amesto.se www.mitstransport.se

060-57 21 50
www.mediainvest.nu

F I R S T  M E E T I N G

Erbjudandet gäller för alla möten och/eller konferenser som bokas till 
och med 31 mars 2011, och som genomförs innan 30 juni 2011.

Ange  koden ”kick-off” vid bokning.

Erbjudandet gäller med förbehållet att det fi nns ledig kapacitet, 
och endast för nya bokningar.

Erbjudandet kan inte kombineras med andra kampanjer, special– 
eller avtalspriser.

Erbjudandet kan bokas genom att sända en e-post eller ringa direkt 
till det hotell där ni önskar genomföra ert möte och/eller konferens. 
Ni kan läsa mer om erbjudandet och våra hotell på www.fi rsthotels. 
se/fi rstmeeting

BOKA DIN NÄSTA KONFERENS  

med First Hotels i Sverige, Norge 

eller Danmark och få var tionde 

deltagare på köpet, på både dag-

paket och helpension!

//
 

//

//

//

//

KÖP 10 
BETALA FÖR 9

FIRST HOTEL STRAND
Strandgatan 10
851 06 SUNDSVALL
Tel: 060-64 19 50

FIRST HOTEL STATT
Lasarettsgatan 2
891 21 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel: 0660-26 55 90

FIRST HOTEL STADT
Skeppsbron 9
871 30 HÄRNÖSAND
Tel: 0611-55 44 40
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skattedeklarationen 
ska finnas hos skatte-
verket senast datumet 
angivet till höger. då 
ska också pengarna 
vara bokförda på 
skatteverkets bank-
giro eller plusgiro.

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

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

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

traktamenten: utrikes 2011
normalbeloPP Per dag i Sek exklUSive logi (Urval)

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

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

traktamenten: inrikes 2011

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

kostförmån (SkattePliktig SChablon)
Helt fri kost ................................................................190 kr
fri lunch ......................................................................76 kr
fri frukost .....................................................................38 kr

skattefria gåvor
Julgåva: ............................................450 kr
Jubileumsgåva ................................1 350 kr 
minnesgåva ..................................10 000 kr
allt inkl. moms

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

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

prisbasbelopp (Sek)

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

affärsnyckeln

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

90
kronor 

+ moms

18,50
kronor/mil

förändring av konsumentpriserna ett år bakåt.

%

örnsköldsvik

asia thai palace i ö-vik ab
nygatan 21 C, 3 tr,ÖrnskÖLdsvik
reg. datum: 2010-12-27
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet 
samt därmed förenlig verksamhet. styrelse-
ledamot: tan minh Luu

cdesign köpmanholmen ab
granvägen 6, kÖPmanHoLmen
reg. datum: 2010-12-27
föremålet för bolagets verksamhet är 
inredning av bostäder, kommersiella och 
offentliga lokaler, försäljning av kakel med 
tillbehör, flyttstädning. förmedling och 
beståndsvård av försäkring och därmed 
sammanhängande rådgivning. köp och 
försäljning av värdepapper och därmed för-
enlig verksamhet. styrelseledamot: Jörgen 
sven olof thelin

stefan karlsson i örnsköldsvik ab
dekarsön 265, Bonässund
reg. datum: 2010-12-22
Bolaget skall bedriva värdepappersförvalt-
ning samt därmed förenlig verksamhet. 
styrelseledamot: Jan stefan karlsson 

Jon moraeus coaching ab
Örnsköldsgatan 15, ÖrnskÖLdsvik
reg. datum: 2010-12-28
Bolaget ska utföra mental coaching, föreläs-
ningar, massage samt förvalta fast och lös 
egendom och därmed förenlig verksamhet. 
styrelseledamot: Jon anders moraeus

fredrik sellgrens åkeri ab
oskarsgatan 4 a, ÖrnskÖLdsvik
reg. datum: 2010-12-22
aktiebolaget ska bedriva vägtransporter, 
godstrafik samt idka annan därmed förenlig 
verksamhet. styrelseledamot: fredrik eun 
Ho sellgren

magnus östman i örnsköldsvik ab
mesanvägen 12, Bonässund
reg. datum: 2010-12-22
Bolaget skall bedriva värdepappersförvalt-
ning samt därmed förenlig verksamhet. 
styrelseledamot: Lars magnus Östman

Jockes golv i övik ab
onsdagsv 46, sJäLevad
reg. datum: 2010-12-27
Bolaget ska bedriva golvläggningsverksam-
het inklusive väggbeklädnad och därmed 
förenlig verksamhet. styrelseledamot: rolf 
Joakim sandström

fiorinon holding ab
viktoriaesplanaden 6, ÖrnskÖLdsvik
reg. datum: 2010-11-03
Bolaget ska bedriva förvaltning och handel 
med värdepapper samt därmed förenlig 
verksamhet.styrelseledamöter: Per Håkan 
Jarnbjer (ordförande), dimitris gioulekas, 
mats gösta Lindblad

fler nya företag i länet
häRnÖsAnd tolkresurs sverige aB, 
Ådalen gott & grönt aB, restaurang 34 aB, 
kochs Catering i Härnösand aB, windling 
Läkartjänster aB  
kRAmfORs space2u Holding aB, dackes 
kapitalvaruhus aktiebolag  
sOllefteå normans i Ådalen aB, ro-
séns mätningsservice aB, Hammarströms 
maskinservice aB, Jfs maskin aB, Börge 
Lassen aB, göran Borin aB  
sundsVAll Peter sellstedt aB, stadspa-
raden aB, itvision i sundsvall aB, Jabelli 
Holding aB, mittbil aB, spoxy aB, alnö 
avloppsrensning och Högtrycksspolning 
norrland aB, anders sjödins måleri aB, 
aQ1 scandinavian aB, axvägen fastighet 
aB, Luck tard i sundsvall aB, matroshka 
furniture aB, micani aB, on-wa aB, 
stockholm electronica aB, Beijer design 
aB, eco-oil sundsvall aB, enghs motor 
aB, express rör i sundsvall aB, förfast 
aB, Hus o nyproduktion i sundsvall fast-
ighetsförvaltning aB, internet24 aB, Jacob 
renström fastigheter aktiebolag, kassa 
service i norr aB, kovlands Hiss & Port-
automatik aB, Leifs Bygg i sundsvall aB, 
Pigg och glad aB, riB sundsvall aB, the 
swedish Blog network aB, Östermalm 1:4 
i sundsvall aB, artro fysio aB, Civview aB, 
göran i kvissleby aB, grubb entreprenad 
aB, Jakobssons tak och fastigheter aB, 
mJ agentur aB, restaurang Bilbiten aB, 
röda kurirens Bud & Holding aB, sefedins 
taxi aB, stonetown Custom aB, tandläkare 
gustaf wiklund aB, Yblon förvaltning aB, 

ebenfelts maskinhållning aB, Hundvil(l)
an aB, neonator aB, t.e invest aB, Prime 
innovation PHs aB, Bergström Holding 
aB, Bergström invest i sundsvall aB, P 
Carlsson Holding aB, sundsvalls gladsaker 
aB, sundsvalls spårvägs aktiebolag, tona 
reklam & montage aB, uJC invest aB, 
visa konsult och vägledning aB, w e r 
tv respectful tv, media & event aB, Åke 
Bergström invest aB, 118 Bygg aB  
timRå ms Hallmontage aB, ström delta-
fiske i Bergeforsen aB , the ultimate web 
experience webbutveckling aB, 556832-
1383 tomas englund aB, nova Holding i 
norrland aB, Bergeforsens industrifastighet 
aB, golvproffsen sundsvall aB, Cafe anda 
aB, sjögrens elementmontering aB  Örn-
sköldsvik tomas rönnqvist Plåt aB, allta-
tiva aktiebolag, färg & design i Örnskölds-
vik aB, HyrBilligt sandin HBs aB, iLmart 
fastigheter aB, Lsm advisor aB, maBuLs 
sweden aB, marie norberg Personalsup-
port aB, Pn verksamhetsutveckling aB, 
westberg & Partners aB, Ödmarks Bygg 
aktiebolag, forsgrens Bygg & inredning aB, 
Hornögubbens Byggservice aB, LB Ödman 
Holding i Ö-vik aB, Långviksmon Cement 
aB, nilssons Berg&spräng aB, Head and 
Hands aB, marinmagasinet i Örnsköldsvik 
aB, nyberg kai och wingårdh aB, vargkäl-
lan aB, Caffé e gelato issa aB, fmsr 2 
Ö-vik aB

nya företag i länet
JOBB? ÖPPET

Du hittar alla nya företag på www.naringsliv.to
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ra två järnaffärer i nyland 
och kramfors omsätter till-
sammans 50 mkr och har 

20 anställda, och ni är lönsamma. 
vad är framgångsreceptet? 

– Vi är en genuin järnhandel 
och är vida kända för vår höga 
servicegrad. Här får man hjälp och 
vi säger aldrig nej utan försöker 
alltid hjälpa kunden och ta hem det 
han eller hon vill ha. ”Ingenting är 
omöjligt” är vårt motto.

det finns inte så många riktiga 
järnhandlare längre. hur klarar 
ni konkurrensen från de stora 
kedjorna?
– Vi är sedan fyra år tillbaka med 
i Bolist – en frivilligkedja med 
cirka 200 järn- och bygghandlare. 
Vi får hjälp med inköp, avtal med 
leverantörer, kampanjer och mark-
nadsföring, men bestämmer själva 
hur mycket vi vill samverka. Det 
passar oss.

ni har haft stor draghjälp av 
järnvägssatsningarna på botnia-
banan och ådalsbanan.

– Ja, det har gjort att vi haft full 
rulle året om, annars är det ju en 
nedgång i verksamheten under 
vintern. Det har varit en rolig tid 
där vi har fungerat som en ”fixare” 
för entreprenörerna och ordnat allt 
från virke och armering till arbets-
kläder och gräddtårtor. Det är en 
roll som passar oss.

vad händer nu när bygget  
närmar sig slutet? botniabanan 
är redan klar och ådalsbanan  
ska stå klar i slutet av året.
– Vi kommer antagligen att återgå 
till mer normala tider. Entreprenör-
erna från Botniabanan/Ådalsbanan 
har kanske stått för tio procent 
av omsättningen under ett antal 
år. Samtidigt ser vi att många av 
byggfirmorna som vi servar har 
väldigt mycket jobb, mycket tack 
vare ROT-avdraget.

hur ska en bra butikssäljare 
fungera?
– Det skulle jag kunna åka runt och 
lära ut. För tyvärr set man många 
dåliga exempel. Grunden är att du 

är trevlig och artig och tar ögon-
kontakt med kunden även om du är 
upptagen med en annan kund. Du 
måste också ha god kunskap om de 
produkter du säljer och naturligt-
vis ett intresse. Jag har lättare att 
sälja en skruvdragare som jag själv 
använder.

hur fungerar samarbetet med din 
kompanjon harry laurila?
– Vi har delat upp båda ansvar och 
arbetsbörda mellan oss och kom-
pletterar varandra bra. Det är raka 
rör och inget tjafs. Att det fungerar 
mellan oss är en nyckel till att det 
gått så bra.

ni har även ett eget band – ny-
lands Järn – som spelas flitigt i 
radion.
– Ja, bra marknadsföring, va? Fast 
det är inte vårt band utan tonsät-
taren Fredrik Högbergs. Han håller 
till i gamla Tingshuset här intill och 
vi får bara tacka att han valde det 
namnet.

text Och fOtO: thOmAs ekenbeRg

ålder: 35 år
familj: sambo och 
tre barn, 2, 7 och 9 år 
gamla
bor: i en villa i Frök, 
nyland
fritid: stugan i Frost-
viksfjällen, friluftsliv, 
resor
karriär: Växte upp i 
sina föräldrars järnaffär. 
Efter gymnasiet skulle 
han plugga till ingenjör 
i Umeå, men sommar-
jobbet på järnaffären 
blev permanent. 23 år 
gammal tog han över 
företaget tillsammans 
med kompanjonen Harry 
Laurila. Året efter blev de 
utsedda till Årets Företa-
gare i Kramfors. 2002 
tog de över järnhandeln i 
Kramfors.

fakta: 
Per hallin

Järnkoll på 
bygghandeln
tillsammans med kompanjonen harry 
laurila är Per hallin länets största fristående 
järnhandare med två egna butiker. med hög 
servicegrad och engagerad personal tar de upp 
kampen mot de stora kedjorna. och ett popband 
hjälper till med marknadsföringen.

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

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

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

Vi ses!

Vill du bli granne med ICA?

Härnösand.indd   1 2010-11-08   10:17:59Fiberanslut dig idag!

Ta reda på hur snabbt ditt
 bredband kan bli!

 
Vi uppgraderar och framtidssäkrar

företag och privatpersoner med den
senaste tekniken inom kommunikation. 

0200-120 035    www.servanet.se

GLENN FREY • JOE WALSH • TIMOTHY B. SCHMIT • DON HENLEY

LONG WAY OUT OF EDEN WORLD TOUR

NORRPORTEN ARENA PRESENTERAR

EAGLES

17 JUNI NORRPORTEN 
ARENA SUNDSVALL
BILJETTER FRÅN 545 KR - 1195 KR KÖPER DU HÄR: 

ENTRÉ SUNDSVALL 060-15 54 00 • WWW.ENTRESUNDSVALL.NU.
TICNET 0771-70 70 70 • WWW.TICNET.SE.  

SAMT TICNET OCH ATG-OMBUD. AVG. TILLKOMMER.

VIP-PAKET, FÖRETAGSARRANGEMANG OCH INFO:  
WWW.NORRPORTENARENA.SE



Det är enkelt och smart. Om du vet minst 20 dagar i förväg när du ska
resa till Stockholm har du chansen att få tag på en biljett för endast 308 kronor.
Varje vecka finns tjugo glödheta avgångar till det illröda priset på vår hemsida.
Men var snabb, för de här biljetterna är försvinnande snabba…

Skynda 
dig om
du inte har 
bråttom!

308 kr
Boka 20 dagar

i förväg.

Till Sthlm för


