Vi finns
här för dig
Du är viktig för oss.

Vi finns här för dig!

Hej, företagare i Timrå kommun!
Jag heter Christian Söderberg och är kommunens Näringslivschef, ett jobb jag stortrivs med. Jag har turen att arbeta i en kommun där näringslivsklimatet verkligen är på topp. Det viktigaste för mig och mina medarbetare på
Näringslivskontoret är att du som företagare vet att vi finns här för dig och att du känner att du kan ta kontakt
med oss.
Vi är till för alla företag, oavsett om du driver en verksamhet vid sidan om ditt jobb, eller om du driver ett stort
företag med flera hundra anställda.
Med denna broschyr vill vi underlätta för dig som driver företag i kommunen,
eller som funderar på att starta företag. Efter att du har läst den, hoppas jag
att du tar kontakt med oss. Vi vill mer än gärna hjälpa dig att lyckas med
ditt företagande.
Och! Om du inte har deltagit vid någon av våra näringslivsfrukostar
som vi anordnar en gång i månaden – gör gärna det! Det är ett
ypperligt tillfälle att träffa andra företagare, mingla och knyta nya,
värdefulla kontakter.
Varma hälsningar,

							
Christian Söderberg
							
Näringslivschef
				
								070-235 51 51
							christian.soderberg@timra.se
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Näringslivskontoret
Annelie Axelsson
Näringslivsutvecklare med fokus på utvecklingsfrågor
Vad kan jag hjälpa dig med?
Arbetet som Näringslivsutvecklare handlar om att hjälpa dig i ditt företagande.
Jag brukar beskriva min roll som en koordinator: kontaktar du mig, ser jag till
att du får svar på din fråga, på ett eller annat sätt. Ett exempel är om du som
företagare vill köpa mark – då är jag rätt person att ringa.
Jag blir din första kontakt och följer dig under hela köpeprocessen.
En annan fråga som jag brinner lite extra för, är att få fler kvinnor i
Timrå kommun att vilja bli företagare.

Objektvision
Annonsera lediga
lokaler och mark
på www.objektvision.se

Till dig som företagare vill jag säga:
Jag vill att du ska känna att du kan ringa mig oavsett vilken fråga du har.
Jag har arbetat inom näringslivet i 26 år och har suttit som VD under ett
antal år – jag vet hur slitsamt det kan vara ibland, och hur svårt det kan
vara att veta var man ska vända sig när man behöver hjälp.
Vad gör du på fritiden?
Jag spelar gärna golf och försöker uppleva live musik så ofta jag kan.
							
Annelie Axelsson
							Näringslivsutvecklare
							
073-059 99 48
							annelie.axelsson@timra.se

Christina Eriksson
Näringslivskoordinator
Vad går ditt jobb ut på?
Jag är den som planerar våra näringslivsfrukostar. Om du skulle vilja presentera nyheter i din verksamhet under
något av dessa tillfällen så kontaktar du mig. Jag producerar även våra veckovisa
nyhetsbrev, och även där har du möjlighet att synas. Jag kan även hjälpa dig att
arrangera exempelvis öppet hus för övriga företag i Timrå.
Vill du att vi kommer till dig på besök? Då är det mig du kontaktar.
Till dig som företagare vill jag säga:
Det finns inga dumma frågor.
Vad gör du på fritiden?
Då spenderar jag mycket tid med min familj, vi gillar utomhusaktiviteter.
							
Christina Eriksson
							Näringslivskoordinator
							
070-558 96 09
							christina.eriksson@timra.se
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Näringslivskontoret
Fredrik Eriksson
Näringslivsutvecklare med fokus på nyföretagande och besöksnäringsfrågor
Vad kan jag hjälpa dig med?
Jag finns här för dig som har en affärsidé, men inte vet i vilken ände du ska börja i? Då kan jag coacha dig
framåt, steg för steg. Några exempel är om du vill etablera ett företag inom besöksnäringen, se vilka
möjligheter som finns för att söka företagsstöd eller har en idé om att starta ett företag på landsbygden?
Då kontaktar du mig.
Till dig som företagare vill jag säga:
Jag har drivit eget under många år. Jag vet hur svårt det kan vara att få tiden att
räcka till. Jag brinner för att hjälpa andra att lyckas.
Vi finns här för alla företagare, tveka inte att ta kontakt.
Vad gör du på din fritid?
På fritiden är jag engagerad ungdomstränare i fotboll och innebandy. Lagsport
som innebär samverkan & samarbete är något som jag alltid bär med mig in i
min filosofi om hur företagande bör fungera. Likheterna är slående.
							
Fredrik Eriksson
							Näringslivsutvecklare
							
072-216 60 77
							fredrik.eriksson@timra.se

Cecilia Ytterbom
Marknadsassistent med fokus på grafisk kommunikation
Vad går ditt jobb ut på?
Jag jobbar mest internt med kollegorna på näringslivskontoret. Jag är ett par extra
ögon och händer. Jag tar fram olika material som ges ut av Näringslivskontoret,
till exempel den här broschyren du håller i just nu.
Mycket av vårt marknadsföringsmaterial produceras av mig, och det kan vara allt
från en annons, till en affisch, folder eller broschyr. Det jag gör i mitt jobb, är att
hela tiden se till att information som når ut är tydlig, att materialet är lättläst
och att den viktiga informationen kommer fram.
Vad gör du på fritiden?
Jag reser runt i Sverige för att tävla i e-sport.
							
Cecilia Ytterbom
							Marknadsassistent
							
073-067 54 47
							cecilia.ytterbom@timra.se
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Näringslivskontoret
Maria Adolfsson
Platsansvarig administratör och inflyttningslots
Vad kan jag hjälpa dig med?
Jag är din första kontakt när du ringer till Näringslivskontoret, det är jag
som svarar i telefonen. Jag lotsar dig till rätt person för dina specifika frågor.
I min roll som inflyttningslots stöttar jag dig som företagare när du t.ex.
ska rekrytera personal utanför kommunen. Jag kan informera de sökande
om vad Timrå kan erbjuda gällande kommunservice, bostadsområden och
fritidsaktiviteter.
De jobbsökande kan även ringa mig direkt om de har inflyttningsfrågor
som dyker upp. Jag finns här för att det ska vara enkelt att flytta till
Timrå kommun.

Välkommen hit
är en digital
inflyttningsguide
www.valkommen-hit.se/
sv/timrå

Till dig som företagare vill jag säga:
Ring, det finns inga för små/stora frågor.
Vad gör du på fritiden?
Jag tycker om att ta långa promenader, läsa eller gå på kulturevenemang.
Maria Adolfsson
      
Platsansvarig administratör och inflyttningslots
							
070-558 97 48
							maria.adolfsson@timra.se
							

Visste du att...
...vi har 20-talet nyckelhandläggare från fyra olika förvaltningar som arbetar
med företagsservice?
...varje år i Timrå startas ca 150 nya företag, och trenden är ökande?
...i Timrå kommun finns nästan 1800 företag?
...de privata företagen i Timrå sysselsätter 3792 personer?
...företagen i Timrå bidrar med 963 miljoner i skatt varje år?
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Upphandlingsenheten
Stefan Eriksson
Verksamhetsansvarig för upphandling inom kommunen

Aktuella upphandlingar

Vad kan jag hjälpa dig med?
Upphandling kan vara ett område som många tänker är svårt, men tänk inte så.
Vi finns här för dig och hjälper gärna till, bland annat genom att svara på
frågor som rör lagen om offentlig upphandling, vilka regler som gäller och
vad man behöver tänka på. Vi vill göra det enkelt för dig. Utbildningar
inom upphandling är också någonting som vi anordnar.

hittar du här:
www.timra.se/naringslivoch-arbete/upphandlingoch-inkop/

Till dig som företagare vill jag säga:
Kontakta mig eller mina kollegor och ställ frågorna du går och grubblar över,
bättre fråga en gång för mycket än en gång för lite.
Vad gör du på fritiden?

Tränar och tävlar med vår schäfertik Ritza i olika moment, och när tid ges
så är jag i vår stuga i Lycksele.
							
Kristina
Jönsson
							
Upphandlare
							
060-16
32 22
							
kristina.jonsson@timra.se

Stefan Eriksson
Upphandlingsstrateg
060-16 31 85
stefan.eriksson@timra.se

Kultur- och Teknikförvaltningen
Jan Eriksson
Förvaltningschef Kultur- och Teknikförvaltningen
Vad kan jag hjälpa dig med?
Vi på Kultur- och Teknikförvaltningen kan hjälpa dig genom att svara på frågor som rör arrende.
Det vill säga, om du är i behov av att arrendera kommunal mark, då kontaktar ni oss.
Likadant om du håller på att bygga ut din verksamhet, eller etablerar nytt och behöver ta fram infarter och/eller
utfarter till kommunens vägar.
Vi träffar många företagare som är i planeringsstadiet och har ett behov av att bolla
sina tankar och idéer med oss.
Till dig som företagare vill jag säga:
Vårt område kan verka krångligt och svårt. Men vi är här för att hjälpa dig och
svara på dina frågor – så ring oss! Antingen kontaktar du mig eller min kollega
Kristina Olofsson.
Vad gör du på fritiden?

Jag umgås mycket med familjen. Eller så renoverar jag äldre bilar och
snickrar på huset.
Kristina
Olofsson
							
Nämndsekreterare
							
060-16
31 65
							
kristina.olofsson@timra.se
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Jan Eriksson
Förvaltningschef
060-16 31 77
jan.eriksson@timra.se

Miljö- och Byggkontoret
Olof Lindstrand
Planarkitekt på Miljö- och Byggkontoret
Vad kan jag hjälpa dig med?
Mig tar du kontakt med om du funderar på att etablera dig i ett område och vill veta vad detaljplanen säger eller
om det kan behövas en detaljplan. Jag har en nära kontakt och dialog med Näringslivskontoret, som är den
första du kontaktar om du är intresserad av att köpa mark i Timrå kommun.
I nästa skede, som är ett tidigt kundmöte kommer du att få träffa mig.
Då kan vi prata mer om ditt projekt.
Till dig som företagare vill jag säga:
Ring hellre en gång för mycket än ingen gång alls. Vi finns här för att
svara på dina frågor.
Vad gör du på fritiden?

Jag umgås med min familj och tränar en del, framförallt har jag
blivit helsåld på att springa hinderbanor.
							
David
Östlund
							
Markoch exploateringsingenjör
							
060-16
31 55
							
david.ostlund@timra.se

Olof Lindstrand
Planarkitekt – verksamhetsansvarig
060-16 33 72
olof.lindstrand@timra.se

Marie Nordlander
Miljöinspektör – verksamhetsansvarig
060-16 33 85
marie.nordlander@timra.se

Mattias Högberg

		
		
		
		
		

Byggnadsinspektör – verksamhetsansvarig

060-16 31 88
mattias.hogberg@timra.se

17 oktober, 2019		
14 november, 2019		
12 december, 2019		
23 januari, 2020		
20 februari, 2020		

19 mars, 2020
23 april, 2020
28 maj, 2020
25 juni, 2020

Näringslivsfrukostar		Håll dig uppdaterad med våra nyheter och aktiviteter,
Hösten 2019/Våren 2020
		
anmäl dig för vårt nyhetsbrev till:
		naringslivskontor@timra.se
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Våra samarbetspartners
finns här för dig
Företagsstöd
Region Västernorrland erbjuder företagsstöd i olika former, som främjar och stöder
Regional utveckling.
www.rvn.se/sv/utveckling/stod-och-finansiering/foretagsstod/

Länsstyrelsen Västernorrland erbjuder företagsstöd i landsbygd samt har hand om
strandskyddsdispenser m.m.
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/foretag/samhalle-och-utveckling/
stod-till-foretag.html

Leader Mittland Plus är en ideell förening för landsbygdsutveckling. Hos oss kan organisationer, föreningar, företag och myndigheter söka stöd för lokalt ledd utveckling
genom leadermetoden.
www.mittlandplus.se/projektstod/

Finansiering
Ska du bygga ett företag från grunden eller genomgå en ny fas i företaget? Då kan Almi
erbjuda kompletterande lån.
www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan

Är ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag samt
ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Med hjälp av ett 40-tal Investment Managers gör vi ca 50 nyinvesteringar per år.
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www.almi.se/almi-invest

Finansiering
Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i
Norrland. De erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion.
Det gäller även garantier och borgensåtaganden.
www.norrlandsfonden.se

Garantia är en resurs när du vill stärka dina förutsättningar för finansiering med
Mikroborgen eller Borgen, samt minska ditt personliga risktagande i samband med
finansiering av ditt företags kapitalbehov.
www.garantia.se

Rådgivning & affärsutveckling
Nyföretagarcentrum erbjuder dig kostnadsfri, personlig och konfidentiell rådgivning om
du funderar på att starta företag.
www.nyforetagarcentrum.se/timra

Har du en idé om en produkt eller tjänst? Är du på väg att starta eller köpa ett företag?
Eller driver du redan ett företag? Almi presenterar tjänster med utgångspunkt utifrån
din situation.
www.almi.se

Vi vill vara den självklara platsen dit alla kan komma för att ta sin affärsidé till nästa
nivå. Hos oss får du hjälp att göra en realistisk plan och utmana era förmågor med hållbar tillväxt som mål.
www.bizmaker.se

För er som vill starta eller driver ett kooperativt företag. Har ni precis bestämt er, eller
har ni kommit halvvägs i processen och behöver råd?
www.vasternorrland.coompanion.se

Hushållningssällskapet arbetar för de näringar som vill utveckla landsbygdens potential,
till nytta för alla som bor och verkar där. Det sker genom företagsrådgivning, konsultuppdrag, utbildning och utvecklingsprojekt.
www.hushallningssallskapet.se
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Rådgivning & affärsutveckling
Att starta och driva ett UF-företag under ett år ger dig möjlighet att göra verklighet av
en idé, att göra något du tror på och brinner för.
www.ungforetagsamhet.se

IFS samarbetar med Almi för att ge särskild rådgivning till personer med utländsk
bakgrund som vill starta eller utveckla företag. Det är en kostnadsfri rådgivning på olika
språk för dig som vill starta företag.
www.ifs.a.se

Vår ambition är att avdramatisera styrelsearbetet och välkomnar alla med intresse för
bolagsstyrning, oavsett ålder.
www.styrelseakademien.se/vasternorrland

Bron är ett IT-kluster. De arrangerar och driver digitala och fysiska mötesplatser tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och akademi för att stimulera till nya affärer,
nätverkande och kunskap.
www.broninnovation.se

Nätverk
Som medlem får du ta del av fördelaktiga försäkringar och förmåner, tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning, samtidigt som du stöttar opinionsarbetet för bättre företagande i Sverige.
www.foretagarna.se/foreningar/timra

Rinkside club startades 2015 som ett företagsnätverk i Timrå IK. I Företagsnätverket
brinner alla för ett gemensamt intresse, nämligen hockey och ett stort hjärta för klubben.
www.rinksideclub.se

Export/Import
Handelskammaren Mittsverige erbjuder nätverk, utbildningar, konsultationer inom
internationell handel, infrastruktur och kompetensförsörjning. De hjälper också till med
handelsdokument.
www.midchamber.se
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Export/Import
High Coast Invest är en investeringsfrämjande byrå beläget i hjärtat av norra Sverige.
Som samarbetspartner till Business Sweden är deras uppgift att attrahera utländska
investerare till vår region.
www.highcoastinvest.com

Enterprise Europe Network har som uppgift att kostnadsfritt informera, utbilda och
vägleda dig som företagare om möjligheter på den internationella marknaden.
www.enterpriseeurope.se

EKN, Exportkreditnämnden, är en myndighet med uppdrag att främja svensk export.
Det gör dom genom att försäkra företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer.
www.ekn.se

SEK, Svensk Exportkredit, har en affärsidé: att låna ut pengar till svenska exportföretag
och deras köpare utomlands.
www.sek.se

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige.
www.business-sweden.se

Lokaler & boende
För att kunna hjälpa fastighetsägare och företag att etablera sig i Timrå kommun samarbetar kommunen med Objektvision. Samarbetet med Objektvision innebär att företag
kan marknadsföra sin mark och sina lediga lokaler i Timrå kommun kostnadsfritt.
www.objektvision.se

Vår digitala inflyttningstjänst som hjälper dig att hitta rätt boende bland Timrås vackra
områden.
www.valkommen-hit.se/sv/timrå
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Vi hjälper dig
Näringslivskontoret

Vi erbjuder dig servicegaranti från start till mål.
Hjälp med frågor om bland annat starta, driva och etablera företag.
Epost: naringslivskontor@timra.se
Miljö- och Byggkontoret

Vi hanterar frågor om bland annat bostäder, ledig mark och förhandsbesked
innan bygglovsansökan
Dessutom frågor om hygienisk verksamhet, förorenad mark,
miljöfarlig verksamhet, livsmedel och alkohol.
Vi erbjuder också energirådgivning.
Epost: miljo@timra.se
Upphandlingsenheten

Håll koll på våra upphandlingar genom e-avrop.
Vi ordnar återkommande utbildningar och ni kan träffa
upphandlingsenheten på våra företagsevent.
Epost: upphandling@timra.se
www.timra.se

Växel: +46(0)60-16 31 00 timra.kommun@timra.se

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

Objektvision
Annonsera lediga
lokaler och mark på
www.objektvision.se

Välkommen hit
är en digital
inflyttningsguide
www.valkommen-hit.se/
sv/timrå

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

