
Vi är 
Timrå
Stolta ambassadörer berättar.
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Stolta företagare 
i Timrå
Samarbete och hjärta ligger till grund för framgångsrikt 
näringsliv. Här möter du några av Timrås stolta 
företagare, välkommen du också.

Näringslivet i Timrå är framgångsrikt och ett av Sveriges mest lönsamma. Detta 
bevisas återkommande genom flera av varandra oberoende mätningar. 
Företagsklimatet i Timrå rankas som ett av de starkaste i Sverige och 
kommunens målsättning är tydlig – I Timrå är vi proffs på service och i Timrå 
går företagen före. Kommunen har god ordning på sina verksamheter, skolorna 
tillhandhåller god kvalitet och utvecklas ständigt. 
Vård och omsorg får toppbetyg av sina brukare 
och för dig som vill uppleva den sanna Timråandan 
uppmanar vi dig att besöka 
www.fromtimråwithlove.se #Fromtimråwithlove
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*Timrå har tilldelats SYNAs utmärkelse ”Bästa Tillväxt” sju gånger de senaste 10 åren, det är vi ensam om i Sverige. Utmärkelsen tilldelas 
den kommun i regionen där företagen anställer fler medarbetare, ökar omsättningen mest och tjänar mest pengar. 
I Företagarnas undersökning gällande avkastning på insatt kapital rankas Timrå som bäst i regionen och på plats #26 i Sverige. 
Enligt Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet, når endast 38 av Sveriges 290kommuner ett allmänt omdöme över 4.0. Timrå 
har ett allmänt omdöme om företagsklimatet på 4.2

I Timrå växer, 
anställer och tjänar 
företagen mer! 



Sundsvall Timrå Airport ligger i Timrå och drivs genom bolaget Midlanda Fastigheter 
AB där både Timrå och Sundsvalls kommun ingår som delägare. Både inrikes- och ut-
rikesflyg trafikerar flygplatsen som även är en mötesplats för exempelvis konferenser, 
näringslivsmöten och restauranggäster. Cirka 25 procent av traktens taxitrafik går till 
och från flygplatsen och områdets olika verksamheter sysselsätter totalt 400 personer. 
Att flygplatsen ligger i just Timrå innebär en väldigt, väldigt bra placering för de tre 
orter vi har flest resenärer till och från: Sundsvall, Timrå och Härnösand. Läget är 
mycket centralt och lättillgängligt för alla i och med att E4:an passerar precis utanför.
– Här finns även ett stort intresse för flygplatsens existens från både företagarna i 
regionen och kommunerna, som är delägare. Jag upplever en stark medvetenhet om 
att flygplatsen är en viktig förutsättning för att driva affärer, skapa nya affärer och nå 
ut till livsuppehållande affärsnätverk ute i världen. Som konferenscenter fyller vi även 
en dubbel funktion som viktig mötesplats, vilket gör att traktens företagare kommer 
oss väldigt nära och får upp ögonen för alla ytterligare värden som finns här. 
– Timrå kommun sätter verkligen företagen först och det är ett väldigt klokt sätt att 
växa på. När företagen prioriteras och därmed kan etablera sig utan dröjsmål, kommer 
verksamheten igång snabbare och skattekronorna börjar rulla in, samtidigt som 
företagen kommer till investeringslägen tidigare och kan fortsätta växa. Jag ser alla 
möjligheter att fortsätta utveckla flygplatsen – om vi fortsätter jobba tillsammans i 
regionen.
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Fakta Sundsvall Timrå Airport
Invigd: 1944
Ägare: Sundsvall och Timrå kommun
Antal anställda: 72 personer (totalt skapar flygplatsen cirka 400 arbetstillfällen)
Antal flighter per år: 9 500 (2018)

Timrå kommun sätter verkligen  
företagen först och det är ett 
väldigt klokt sätt att växa på.”

Frank Olofsson
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Linas Glädjeyra
Lina driver webbutiken Linas Glädjeyra sedan 2014. Där kan kunderna hitta alla möjliga tillbehör 
till högtidsdagar, kalas, bröllop och dop.
– Efter att ha arbetat som socionom i tolv år kände jag att det var dags att göra något annat, säger 
Lina. Jag ville prova bygga upp något själv och vara min egen chef  fortsätter hon. 
Både att arbeta inom handel och att driva webbutik var helt nytt för Lina så det har varit mycket att 
ta in och lära sig om. Nu har webbutiken växt från ett lager hemma i huset till ett större lager i en 
lokal på Timrås industriområde. 
– Att driva e-handel i Timrå fungerar bra och det är en e-handelstät kommun, säger Lina. Jag 
upplever också att man från Näringslivskontoret i Timrå är duktiga på att vara synliga och nära 
vilket gör det enkelt att ta kontakt vid behov.  Lina hade ingen tidigare erfarenhet av att driva eget 
och förberedde sig så mycket hon kunde innan.
– Jag fick bra hjälp av både Näringslivskontoret och Nyföretagarcentrum med både förberedelser 
och med att till slut våga släppa taget och kasta mig ut. Det var nyttigt, avslutar Lina Elmblad.

Lina Elmblad

LI
N

A
S 

G
LÄ

D
JE

YR
A

Nu har webbutiken växt 
från ett lager hemma i 
huset till ett större lager i 
en lokal på Timrås 
industriområde.”
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Delta Terminal
Vi har en unik geografisk placering som gör oss väldigt nöjda med att verka i just Timrå 
kommun. Närheten till järnväg, Europaväg, hamn, flygplats och en mångfald av intressanta 
industrier och företag i närområdet ger oss helt rätt förutsättningar. 
–Jag upplever att kommunen verkligen hörsammar oss som företag. När man äger fysisk 
infrastruktur som vi gör, måste man kunna arbeta med långsiktiga cykler när det gäller 
investeringar. Vi har goda förutsättningar att fortsätta utveckla och förädla vår verksamhet 
i Söråker, och det kan vi göra i samverkan med kommunen eftersom de visar den trygghet, 
stabilitet och förståelse som vi behöver. Vi känner oss prioriterade och utvalda genom att vi 
snabbt får svar på våra frågor. Ärenden behandlas i rask takt så att vi inte blir bromsade i våra 
beslutsprocesser.
– Sen har vi roligt när vi ses! Kommunens representanter är duktiga på att lyssna på oss och 
på att informera tillbaka om vad som händer här på orten. Omvärldsbevakning är jätteviktig 
idag och vi måste veta vad som händer både i granngården och globalt. Det gäller att hänga 
med i förändringsvågen när man som vi alltid vill ligga i täten och aldrig riskera att bli tvåa.

Fakta Delta Terminal AB
Läge: Söråkers hamn
Funnits sedan: År 1988
Antal anställda: 14 stycken
Lokal- och lagerytor: 50 000 kvm
Godsmängd som hanteras: Cirka 200 000–300 000 ton per år.
Övrigt: Helägt dotterbolag till Sundfrakt AB. 
Driver även stuveriverksamhet i Härnösands kommun.

Johan Stén
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I Nyqvist Såg och Hyvleri
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Kent Nykvist från Fagervik i Timrå har alltid älskat trä. Han praktiserade på ett snickeri från ung 
ålder och i skolan hade han en femma i träslöjd. Redan där lade han grunden till vad som skulle bli 
sitt levebröd fram till pension. Man skulle också kunna säga att han har företagandet i blodet. 
Kents föräldrar var båda drivna företagare som ägde flera konditorier och bagerier i Timrå.
– Men bagaryrket var ingenting för mig, säger Kent och skrattar. 
Han hade redan fått grunden i träbranschen och trivdes bra med det. Så när sågen i Fagervik blev till 
salu föll bitarna på plats och 1978 kunde Kent starta sitt livsverk; Nyqvist Såg & Hyvleri AB.
Därefter har företaget vuxit i en stabil takt. Kents söner, Henrik och Leif, arbetar båda i företaget 

och alla har funnit sin roll i drivandet av familjeföretaget. 
I förlängningen är det meningen att sönerna ska ta över 
verksamheten så att pappa Kent kan gå i pension.
Kent har följt kommunens arbete mot Norrlands bästa 
företagsklimat och tycker att det är bra att kommunen har 
nära kontakt med näringslivet i kommunen. 
– Jag vill säga grattis till alla företag som finns i Timrå, 
säger Kent Nykvist. Snabba beslutsvägar och en kommun 
som är lyhörd mot sina företag betyder oerhört mycket, 
avslutar Kent Nykvist.

Kent Nykvist, Henrik Nykvist och Leif Nykvist

Tunbyns Grävkonsult
Med Timrå som bas drar snabbväxaren Tunbyns Grävkonsult el och fiber över 
hela Norrland. Tunbyns Grävkonsult, har gjort en rejäl tillväxtresa sedan starten 2010. 
Markarbeten och gjutning av husgrunder för privatbostäder var länge en viktig del av 
verksamheten. Nu är det el- och fibermarknaden, inte minst alla nya vindkraftsparker, som 
driver på intäkterna. Mellan åren 2014-2017 ökade omsättningen med hisnande 4 424 
procent, något som fick tidningen Dagens Industri att utse bolaget till Årets supergasell i 
Sverige 2018. I företaget sysselsätts ett 80-tal personer, som anställda och via underleverantö-
rer. De flesta uppdragen finns i Norrland och basen är kontoret på Terminalvägen i Timrå.
– Timrå har ett strategiskt läge, det är lika långt till 
Umeå som till Gävle, säger ägaren Martin Haag 
och fortsätter: 
– Här får vi mycket för pengarna. Det känns också 
att kommunen har ett genuint intresse för oss 
företagare och att beslutsvägarna är kortare. På en 
mindre ort blir man helt enkelt viktigare.
Ekonomichef  Fredrik Gustafsson var länge 
företagets bankkontakt, innan han värvades till 
Tunbyns Grävkonsult 2018. Nu är han med och 
styr bolaget framåt.
– Det är en utmaning för hela organisationen när 
man växer så snabbt. Nu ska vi konsolidera oss 
och ta reda på vart vi vill vara om fem år. Men att 
Timråföretaget skulle sluta växa är inte sannolikt. 
– Nu när vi passerat 100 miljoner i omsättning 
har vi mycket bättre chanser att ta hem de riktigt 
stora uppdragen, säger Fredrik Gustafsson. 

Martin Haag och Fredrik Gustafsson
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Jag vill säga grattis till 
alla företag som finns 
i Timrå.”



Det finns en hunger efter något mer och 
något större som jag tycker är otroligt 
intressant.”

Martin Sjölander
Han har entreprenörskapet i blodet då hans pappa Erik har drivit eget så länge han kan
minnas.
– Min dröm sedan liten har varit att äga och driva en egen restaurang och sen dess så 
har jag arbetat för att uppfylla min dröm. 
Martin vill på sikt arbeta sig längre norrut och försöka bidra med något bra till Norrland 
i Norrland. 
– Jag har sett mig själv som en liten pojke från Timrå. När jag arbetade som kock runt 
om i världen eller när jag skulle öppna mina restauranger så har det fungerat som en 
motivation att jag kan bli minst lika bra som de coola kockarna i London eller de 
populära krögarna i Stockholm, berättar Martin.
Han tycker att det finns en positiv anda i Timrå när det gäller entreprenörskap och 
företagande. 
– Det finns en hunger efter något mer och något större som jag tycker är otroligt
intressant, säger Martin. Jag är mycket stolt över att komma ifrån Timrå och är mycket 
tacksam om jag har möjlighet att hjälpa eller bidra med något till min hemkommun. 
Martin drar paralleller mellan ledarskap i idrottsvärlden och sättet att lära ut 
entreprenörskap i skolorna. Martin menar att helst ska man inte sticka ut och ha en 
massa egna idéer och att  det finns en jante i skolor och idrottsklubbar.
– Vi har ju ett rykte om oss att skola hockeyspelare. Det borde vi kunna göra för 
entreprenörer med, avslutar Martin Sjölander. 
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Martin Sjölander
Martin Sjölander, före detta Timråbon som tagit Norrland till Stockholm. Han driver flera 
restauranger och en cateringfirma som heter Knut Bar, Restaurang Knut, Stigen och 
Knut Catering.
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Vi flyttade företaget till Timrå eftersom vi hittade den bästa lokalen här och logistiskt 
passar läget oss mycket bra. Den främsta fördelen med Timrå kommun är närheten 
mellan Näringslivskontoret, övriga tjänstemän och politiker. De håller verkligen ihop 
lagdelarna och verkar i en tajt triangel av intressenter, vilket ger oss en speaking partner 
oavsett ärende. Genom att resonera om våra expansionsplaner med dem har vi hittat 
bra förutsättningar för framtiden. Om du också överväger en etablering här, ta då tidigt 
kontakt med Näringslivskontoret och skapa en förståelse för ditt företag genom att vara 
öppen, ärlig och tydlig med dina behov. För var och en har ju sina specifika nyckelfaktorer 
för att skapa tillväxt.

Lars Eklund

Vi flyttade företaget 
till Timrå eftersom 
vi hittade den bästa 
lokalen här och 
logistiskt passar 
läget oss mycket bra.”
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Schenker
Vår placering i Timrå är idealisk och har faktiskt blivit ännu bättre sedan bygget av bron 
över Sundsvallsfjärden. Med ett 100-tal fordon som trafikerar oss varje dygn, är närheten till 
E4:an avgörande, både ur tidsmässig synvinkel och ur miljöhänseende.
– Timrå kommun har generellt sett en offensiv hållning till företagande som är mycket 
positiv. De arbetar med en attityd som förmedlar att de vill möta företagen och hålla en 
levande dialog. De tar aktivt kontakt genom företagsbesök och olika informationsträffar och 
genom att kommunen har ett så utåtriktat arbetssätt bibehåller de en öppen kommunika-
tionskanal, fri från trösklar och hinder. 
– Även från politiskt håll visar man stort och tydligt intresse. Framåtandan gör att även 
invånarna ser företagen som tillgångar, vilket skapar en uppåtgående spiral i samhället.
– Tack vare tillväxten inom e-handel har vi, och hela logistikbranschen, fått anpassa oss efter 
nya positiva utmaningar med kraftigt ökade volymer. För oss här i Timrå finns det goda 
möjligheter att växa och vi har redan investerat i en helt ny paketsortering som även är byggd 
för att klara ökad hantering. Vi tål tillväxt!
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Fakta Schenker AB, Timråterminalen
Läge: Timrå industriområde.
Funnits sedan: År 1969.
Antal anställda: 40 stycken.
Godsmängd som hanteras: Drygt en miljon ton gods per år.
Övrigt: Ingår i Schenkers rikstäckande nätverk med 
totalt 27 terminaler.

Patrik Ellefsson
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Elin Nordmark
Entreprenören som möter sina kunder i deras hemmiljö. Näst intill alla hovslagare 
driver eget och det finns ytterst få anställningar, så det var självklart för Elin starta sitt 
eget företag. 
– Till en början tyckte jag det kändes svårt men är en av dom bitarna jag gillar bäst med 
mitt jobb idag, säger Elin. 
Hon driver ett hovslageri där hon erbjuder sina kunder skoning och hovvård utefter 
hästens behov och användningsområde. 
– Jag åker runt i Timrå, Sundsvall och Härnösand för att möta hästarna in deras trygga 
hemmiljö, säger Elin.
Elin är född i Falun med har bott större delen av sitt liv i Timrå. Hon brinner för en 
levande landsbygd och tror att det är företagsamheten som gör det möjligt. 
– I Timrå finns ett stort engagemang och förtroende för företagare, stora som små, 
säger Elin. Det är enkelt att bygga ett stort och starkt nätverk
där näringslivskontoret är spindel i nätet, fortsätter hon. 
För Elin har det varit väldigt viktigt och lärorikt för mig 
att möta andra småföretagare och se hur de tar sig an sin 
marknad även om branscherna är olika.
– Vi som driver mindre företag har ett stöd av kommunen 
och det är ett lättillgängligt nätverk som både skapar goda 
kontakter, men också ger oss inflytande över vad vi som 
företagare behöver för att få våra verksamheter att fungera, 
avslutar hovslagare Elin Nordmark.
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Jag åker runt i Timrå, Sundsvall och Härnö-
sand för att möta hästarna in deras trygga 
hemmiljö.”
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I Sverige är i stort sätt 
alla hovslagare (99%) 
egen företagare.



Kommunen har en 
uttalad, ärlig ambition 
att stötta näringslivet 
i Timrå och de visar 
en tydlig vilja till 
kommunikation”

Ingela Ekebro
Östrands massafabrik startade år 1931 och med en historisk industriinvestering beslutad 
2015 skapar SCA en fabrik i världsklass när det gäller produktkvalitet, miljö och konkur-
renskraft. Utifrån vår horisont med det större företagets perspektiv är Timrå en bra plats 
för utveckling. Läget är strategiskt nära SCAs skogstillgångar samt vattenförsörjning och 
en bra infrastruktur för både landoch sjövägar. Kommunen har en uttalad, ärlig ambition 
att stötta näringslivet i Timrå och de visar en tydlig vilja till kommunikation.
Det är väldigt betydelsefullt att vi har en bra dialog och förstår varandras behov. 
Kommunen gör även lyhörda insatser för ett gott företagsklimat och rankingarna visar 
tydligt att det är fler än vi som tycker det.

SC
A

SCA
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Ingela Ekebro
Projektdirektör för Helios projektet där SCA satsat över 7.8 miljarder kronor på utbyggnaden 
av Östrands massafabrik i Timrå. Helios projektet är sannolikt Sveriges genom tidernas största 
industrisatsning.
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Logen i Lövberg
– Här har vi hittat ett sätt att hålla jord- och skogsbruk levande, säger Mats Englund som 
driver Logen i Lövberg sedan några år tillbaka.
Mats är en äkta entreprenör och han har tidigare jobbat i stora organisationer och med 
människor. Han är en sportig äventyrare där friluftsliv har en betydande roll. Genom 
evenemang som Ljustorp Triathlon och Lögdö Cross Country sätter Logen i Lövberg 
Timrå på kartan.
– Vi jobbar i nätverk med andra markägare och andra drivande personer i och utanför 
Lövberg, säger Mats. Triathlon är ett populärt arrangemang som vi kört i åtta år nu, 
fortsätter han.
Mats brinner verkligen för bygden och vill att fler ska upptäcka Timrås fantastiska natur och 
vildmark.
– Här har jag ett ställe som ger mig möjlighet att visa upp detta fantastiska naturområde på 
ett äventyrligt sätt, säger Mats.
Han vill växa med kvalitet och det kommer satsas en hel del framöver.
– Det skulle vara oerhört häftigt att nå en internationell marknad, säger Mats. Timrå har en 
bra logistik och närheten till flyget gör att det skulle vara enkelt att ta hit besökare från andra 
länder, fortsätter han.
Mats tycker att det är positivt att driva företag i Timrå. Utmaningen är att kunna utveckla 
fastigheterna i framtiden och då är kontakten med kommunen avgörande.
– Timrå kommun ska fortsätta ha en smidig och personlig handläggning av företagsärenden, 
tycker Mats. Om man har en lösningsorienterad approach så är det lättare att utveckla 
landsbygden framåt, fortsätter han.
Det finns en stolthet hos Timråborna och företagarna här tycker Mats. Det gäller att hitta 
drivkrafterna och använda dem på rätt sätt.
– Tillsammans kan vi lyfta bilden av Timrå och på det sättet bidra till fler stolta företagare, 
avslutar Mats.
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Mats Englund
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Vi hjälper dig med frågor om att starta, driva 
och etablera företag.
Näringslivskontoret 
Vi erbjuder dig servicegaranti från start till mål.  
Vår inflyttnings och etableringslots hjälper dig rätt när du flyttar hit.
Vi hjälper dig i kontakt med andra företagare i Timrå, vi kallar det 
för välkommnande i världsklass.

Terminalvägen 10, 861 82 Timrå
Växel: +46(0)60-16 31 00
naringslivskontoret@timra.se

E-tjänster
På www.timra.se  
hittar du e-tjänster 
och blanketter.
Här kan du sköta 
dina ärenden 
dygnet runt.

Timrå är en kustort mitt i Sverige med en genuin industrihistoria. 
Närhet till Sundsvall, Härnösand och ett starkt universitet gör att arbetsmöjligheterna blir många. Tillgång på kompetenta medarbetare
och framgångsrika arbetsgivare är god. Timrå ligger mitt i en av Norrlands största arbetsmarknader. Näringslivet i Timrå är framgångsrikt
och ett av Sveriges mest lönsamma visar flera av varandra oberoende mätningar återkommande. Företagsklimatet i Timrå rankas som
ett av de starkaste i Sverige och målsättningen är tydlig. I Timrå är vi proffs på service och i Timrå går företagen före. Kommunens
ekonomi är bland de starkare i Sverige. Skolorna tillhandahåller god kvalitet och utvecklas ständigt. Vård och omsorg får toppbetyg av

sina brukare och för dig som vill uppleva den sanna Timråandan uppmanar vi dig att besöka
www.fromtimråwithlove.se #Fromtimråwithlove


