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Lyckad företagsgala hyllade näringslivet i Kramfors kommun

• Årets Företagare: Ann-Christine Lundkvist som
driver Nylands Städ och Hemtextil. Priset delades
ut i samarbete med Företagarna Kramfors.

• Årets Unga Företagare: Freja Candell och Linda
Eliasson med sitt företag Quick Pics. Priset delades
ut i samarbete med Open for Business.

• Årets Microföretagare: P G Lockner, P G Design
i Bjärtrå. P G är lite av kommunens Uppﬁnnarjocke.

• Årets Gröna Företagare: Pelle Nordlinder,
Nordbo Gård. Priset delades ut i samarbete med LRF.

• Årets Miljöföretagare: Anders Agrell som driver
Agrells Snickeri och Byggåtervinning.

• Årets Joker: Gerdins Group i Mjällom för sitt målinriktade arbete för jämställdhet.

KIAB gratulerar alla vinnarna och tackar alla deltagare som var med och gjorde festen till en succé!

Nytt transportstöd för norra Sverige
Regeringen har kommit överens med Europeiska Kommissionen om ett
nytt transportstöd för norra delen av Sverige.
För Kramfors kommuns del ges bidrag med 15 % av kostnaderna för
uttransport. Intransportbidraget är 5 procentenheter lägre än uttransportbidraget.
De lägsta gränserna för till exempel vikt eller bidragsgrundande fraktkostnad slopas vilket innebär att ﬂer företag får tillgång till stödet.
Mer info ﬁnns fås av NUTEK, www.nutek.se eller tel. 08-681 91 00.
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Årets företagsgala blev en lika lyckad tillställning som fjolårets. Cirka 110 festsugna samlades den 26 oktober
på Hotell Kramm för att ﬁra näringslivet i Kramfors kommun. Som vanligt delades ett antal utmärkelser ut.
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KIAB on Tour på Naturum Höga Kusten 9 oktober
Tisdagen den 9 oktober anlände KIAB on
Tour till Skulebergets fot. Frukostmötet där
kommunens planarkitekt tillika företagslots
Leif Jonsson berättade om de tankar och
planer som ﬁnns när det gäller anläggning av
nya bostadsområden i Höga Kusten lockade
ett 15-tal besökare. Möjlighet fanns också att
ta del av Naturums utställningar.
Stefan Molander (certiﬁerad Life Success
Consultant) genomförde ett mycket intressant
kvällsseminarium med temat ”Hemligheten
bakom all framgång”. Cirka 25 besökare ﬁck
ta del av budskapet om att vår inneboende
potential är och förblir obegränsad. Nyckeln
är att veta exakt vart man vill komma. Vi
har ett vanemässigt sätt att tänka vilket ger
samma resultat. Det kostar lika mycket att
tänka stort som litet!
Det största gapet är mellan att veta till att
verkligen göra. Som exempel nämnde Stefan
att kunskapen om hur man går ned i vikt
aldrig har varit större. Trots det är det få som
omsätter denna kunskap och går till konkret
handling.
Tänk STORT, VILT, NYTT och ANNORLUNDA!
Det är en bra början.

Socialfonden

Export framgångsmotor för turism

EU-kommissionen har nyligen godkänt det svenska
socialfondsprogrammet för 2007-2013. Medlen i
programmet ska gå till projekt som stärker individens
ställning i arbetslivet och som bidrar till tillväxt och
ökad sysselsättning. Deltagarna kan vara anställda,
arbetslösa, sjukskrivna eller egna företagare. De
första utlysningarna av projektmedel beräknas ske i
slutet av november med beslut under mars 2008.

Mittsverigekonferensen 2007 äger rum den 22-23
november på Hotell Kramm i Kramfors.
För info och anmälan www.mittsverigeturism.se
eller tel: 0611-55 77 53. Sista anmälningsdag 10/11.

Läs mer på www.esf.se eller kontakta ESF-rådets
kontor i Östersund tel. 063-14 28 60.

Offentlig upphandling/KIAB on Tour
Glöm inte företagsfrukosten på Hotell Höga Kusten
den 27 november då vi diskuterar kommunens
arbete med offentlig upphandling. Inbjudan kommer
i separat utskick om KIAB on Tour.

Nytt företag Autoservice i Ådalen AB
Vi ber att få hälsa en ny företagare i Kramfors
välkommen. Niklas Walther har sedan några veckor
tillbaka övertagit Hasses Bilservice. Vi på KIAB
önskar lycka till!
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