Nyckeln till ett framgångsrikt företagsklimat bygger till stor del på dialog mellan företagare,
politiker och tjänstemän. Genom dialog kan förståelse skapas för både företagare och
politikers vardag och villkor för att kunna påverka tillväxt och regelverk.
Fredagen den 10 maj och måndagen den 13 maj bjuder vi in till två bussresor.
En i södra delen och en i norra delen av länet. Dagarna är laddade med företagsbesök och
plattformar för dialog med alla deltagare.
Anmälan via kalendariet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se/vasternorrland. Har du
frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på anna.h.johansson@svensktnaringsliv.se
eller 070-304 89 88.

Välkommen!
Anna Hedensjö Johansson
Regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

Program fredag 10 maj
13.00 Callans Trä – företagsbesök
8.30

9.30

Samling vid NHK Arena i Timrå.
Uppstartsmöte med kaffe och smörgås. Alla tar
plats i bussen som avgår klockan 9.00.
SCA Plantskola - företagsbesök
Här läggs grunden till framtidens skogar. Över 100
miljoner plantor odlas för att ge den framtida
skogen bästa möjliga start och tillväxt. Vilka
förutsättningar finns för verksamheten nu och
framåt? Vilka regelverk omfattas? Hur ser
jobbmöjligheterna ut? Om det och mycket mer får
vi ta del av vid besöket.

10.45 Bussen avgår.
11.15 Restaurang Grankotten.
Lunch serveras hos Ulf och Mia Steringer som
driver restaurangen på Norra Berget i Sundsvall.
Två entreprenörer som satsat och fortsätter satsa
på sin verksamhet. Förutom lunch får vi ta del av
deras resa i med och motgång. Vad behöver de
för att fortsätta skapa jobb och satsa på sin
verksamhet?
12.00 Bussen avgår.

Familjeföretaget som ligger mitt i Sverige ca 7 mil väster
om Sundsvall. Ca 90 % av företagets slutprodukter går
på export med hela världen som arbetsplats. Utmaningen
att driva konkurrensutsatt verksamhet i glesbygd, får
mindre och mindre förståelse från myndigheter och
riksdag.
14.30 Bussen avgår.
15.30 Biometria - företagsbesök.
Biometria förmedlar och förädlar affärskritisk information
mellan köpare och säljare av skogsindustriell råvara,
effektiviserar administrationen mellan parterna och
utvecklar servicetjänster. Biometria är en
sammanslagning av landets tre virkesmätningsföreningar
och SDC. En verksamhet som jobbar för att snabbare
möta upp mot teknisk utveckling inom hela virkesflödet
genom digitalisering. Vilka kompetenser efterfrågas? Hur
ser framtiden ut?
16.30 Buss avgår. Under resan till NHK Arena
summerar vi dagens alla intryck och reflektioner.
17.00 Slut.

Program måndag 13 maj
8.30 Samling vid Fjällräven Arena.
Uppstartsmöte med kaffe och smörgås. Alla
tar plats i bussen som avgår från arenan
klockan 9.00.

13.00 TräTeam Bröderna Nyberg AB - företagsbesök
Familjeföretaget som har lång erfarenhet av
träförädling i form av hyvling, produktion av
lagerhyllor, stallströ, värmeloggs, briketter,
bränsleflis och monteringsfärdiga byggnader.
85 000 kubikmeter trä förädlas årligen där
kunderna finns huvudsakligen i Skandinavien
men även resten av Europa. Vad behövs och
hur ser framtidsutsikterna ut för industrin
framåt? Vilka regelverk kan förenklas för att
kunna satsa ytterligare och genom det skapa
jobb? Vad behövs för att komma dit?

9.30 Domsjö Fabriker - företagsbesök
Ett stenkast från världsarvet Höga Kusten
finns bioraffinaderiet Domsjö Fabriker. Här
vill man göra skillnad, ta ett ansvar för
jordens resurser och hur de används. Med
utgångspunkt från skogens resurser driver
man utvecklingen framåt mot en hållbar
bioekonomi. Vilka förutsättningar finns för
verksamheten nu och framåt? Vilka regelverk
omfattas? Hur ser jobbmöjligheterna ut?

14.15 Bussen avgår.

10.35 Bussen avgår.

15.00 Sollefteå Slipservice - företagsbesök.

11.40 Hotell Höga Kusten - företagsbesök
Lunch serveras på Sveriges första
vindkraftsdrivna hotell där ägare och vd Mats
Löfroth tar emot oss och berättar om
verksamheten. Vilka förutsättningar har gjort
att han kunnat satsa på sin verksamhet?
Vad behöver de för att fortsätta skapa jobb
och utvecklas? Vilka regelverk hjälper och
vilka stjälper?
12.30

Bussen avgår.

Sollefteå Slipservice betjänar stora delar av
den svenska sågverksindustrin med
underhåll av klingor och stål. Vilka
kompetenser efterfrågas? Hur ser framtiden
ut? Vilka utmaningar och möjligheter finns för
att fortsätta satsa och skapa jobb?
16.00 Buss avgår. Under resan tillbaka till Fjällräven
Arena summerar vi dagens alla intryck och
reflektioner.
17.00 Slut.

