
 

 
 

 
Brukarmöte 1902 
 
Plats: Konferensrum Johan  
 
Närvarande:   
Lars-Göran Nilsson, Magnus Lundberg Axcell  
Mikael Edlund   BAE Systems  
Thomas Jonsson   Bilvårdsakuten 
Patrik Andersson   Eitech  
Christoffer Lundberg   Hydac 
Pelle Bergström   Machtech  
Johan Westin   Nynäs Tak 
Åke Carlson   Specma    
Lars Pettersson   Specma Component 
Gunnar Westman   Ö-viks Industrilack  
Karin Orav    Örnsköldsviks Kommun 
Johan Eklund   Örnsköldsviks Kommun 
 
Ej Närvarande:  
  
Patrik Von Ahn   Benecon Center 
Jens Sjödin   City Byggservice 
Leif Wallrud   Inlandsluft  
Peter Lindberg   ÖrnTaxi 
 
 
 

1. L-G & Magnus hälsar alla välkomna till dagens möte! 
       
 
Örnsköldsviks Kommun och Johan Eklund inleder och informerar 
om:  
Bilden av Norrland – vår bild av oss 
Ofta får bilden av Norrland domineras av naturresurser, naturturism 
och glesbygd. Stämmer den? Eller finns det en annan bild som 
beskriver Norrland bättre? Hur syns det moderna och kreativa norra 
Sverige med attraktiva städer, dynamiska fastighetsmarknader, 
kompetent arbetskraft och innovativa tjänstenäringar? Och hur 
berättar vi själva om Norrland och Örnsköldsvik? 
 
Bilden av norra Sverige har under lång tid präglats av felaktigheter 
och klichéer kring en tärande, omodern landsända på tillbakagång. 
Vi skall tillsammans förändra bilden av Norrland.  
 

 



 

 
 

 
Johan förevisar en näringslivsanalys som tagits fram för norra 
Sverige som visar att Norrlands företag är expansiva och har god 
lönsamhet. Problemet är att vi inte har någon befolkningstillväxt 
och att företagen är i skriande behov av arbetskraft. 

 
 

2. Läget hos respektive hyresgäst 
 
Specma:  
 Upplever fortfarande stora problem med inleveranser av 

underställt material.  
 Komatsu är en stor kund som nu aviserar daglig leverans, just in 

time med en tillverkningstakt om 26maskiner/vecka. 
 Har stor konkkurens och tappar volym till lågkostnadsländer. 

 
Eitech:  
 Ej närvarande 
 
Ö-Viks Industrilack: 
 Bra med jobb nu för tillfället efter en svag start på året.  
 Har fortfarande väldigt kort framförhållning på inkommande 

arbeten.  
 3 Anställda 
 
City Byggservice:  
 Ej närvarande 
 
Inlandsluft:  
 Ej närvarande. 

 
Restaurang & konferens: 
 Vi jobbar med att lösa restaurang och konferensfrågan, men har 

ännu inte hittat rätt. 
Vår målsättning är att etablera en ny husmanskostrestauratör. 

 
BAE Systems: 
 Projektet BVS10 Österrike 32 vagnar i slutfas. 

Skall vara färdigtillverkade under innevarande år.   
 Reno CV90 Sverige pågår under 2019- 2020.  
 40st granatkastartorn tillverkas för montage på befintlig CV90 

flotta till svenska försvaret pågår 2019-2020.  
 Offertarbete pågår till Tjeckien av CV90 och Australien. 

Förväntat svar från Tjeckien under året. 
 



 

 
 

 
 

 Eftermarknadsenheten går bra, offertarbeten pågår med nya 
uppgraderingar till kunder av bef. flotta. Stora 
eftermarknadsprojekt kommer att offereras framöver. 

 750 anställda varav 30-40 på Hägglundsområdet 
 
Machtech: 
 Har äntligen i veckan fått tecknat avtal med Encon som ny kund, 

efter två år av provserier som bara kostat kraft och drivit 
kostnader. 

 Har även fått in Keycast som kund efter lång tids bearbetning. 
 Lönsamheten är fortfarande ansträngd men med nya kunder ser 

framtiden ljusare ut. 
 Har lämnat anbud på ett stort arbete som om det skulle ramla in 

till hösten kommer att innebära mycket arbete. 
 Anställer nu unga männinskor direkt från skolan och utbildar 

dem internt i verkstäderna för att klara kompetensförsörjningen. 
 

Benecon Center: 
 Ej närvarande. 

 
Specma Component: 
 Har nu etablerat sig inom området och söker nu att rekrytera 

butiksbiträde och servicetekniker. 
 Har efter inflytten vuxit med yta med det dubbla och även ökat 

omsättningen med 3ggr från -15. 
 Kunderna är eftermarknad mot industri och tung hydraulik.  

 
Hydac: 
 Har nu etablerat sig på området och vuxit från två till fyra 

anställda. 
 Söker personal för att rekrytera och växa ytterligare. 
 Är specialister på bl.a. Redfox filter. 

 
ÖrnTaxi: 
Ej närvarande. 

 
Nynäs tak:  
 Har full beläggning hela sommarsäsongen. 
 Johan tillbringar stor del av sin tid i Umeå som numera ligger 

under Ö-viks omsorg. 
 
 
 



 

 
 

 
 

Bilvårdsakuten: 
 Verksamheten har börjat bättre än förväntat. 
 Har tre timanställda för att parera arbetena som är ojämnt 

fördelat över dagarna. 
 Jobbar enbart med Svanenmärkta produkter och håller högt 

miljötänk. 
 Erbjuder företagen och dess anställda inom området 

specialpris på bilvård. Även företagsbilar/leasing mm är 
intressant att tvätta för att debitera leasingföretagen. 

 
 
Axcell Fastighetspartner: 
 Grindar 

Karosserigrinden är öppen: 06.30- 17.00  
HK grinden är öppen:    06.30- 17.00  
Grindarna kan öppnas med kort: #5# - Visa kort - Slå kod 
(Arbetsgivare anmäler behov för access) 
Öppning med transponder som tidigare 
Möjlighet att öppna grindar med telefon. Behov anmäles. 

 
 Nya hyresgäster 

FNEC Trading har flyttat in i G-hallen skepp 1. 
Försvarsmakten flyttar in 1/7 
Besikta Bilprovning flyttar in 1/8 i CF 

 
 Elbilsladdning 

Laddning av elbilar är förbjudet på motorvärmarestolpar. 
Vi tittar på en lösning med laddstolpar för elbilar på stora 
parkeringen. 

 
 OVK besiktningar 

OVK besiktningar har utförts i HK, HKU samt P-kontor. I närtid G-
hallen skepp 3 kontor. 

 
 Övriga uppdrag 

- Statusbesiktningar och service av ventilationsanläggningar mm 
 på uppdrag åt Stena från Bollnäs till Kiruna. 
- Uppdrag åt Cassel Aero tillsyn och skötsel av värmesystem. 
- Uppdrag åt MPA Måleri 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 Erbjudande 
Vi kan nu erbjuda våra hyresgäster att hyra garageplatser i CF 
källaren för 750Sek/månad 
 
Vi kan även erbjuda våra hyresgäster att hyra skylift Dino 160XT 
för 1 125:-/dag, 2 250:-/helg eller 5 850.-/vecka, i samarbete med 
Elmaskinservice. Bokas via Anders Bylund. 
Saxlift inom området kan bokas direkt via Johannes på Axcell. 
  

3. Ordning och reda: 
Parkeringar mot fasader är ej tillåtet.  
Tänk på att ej förvara brännbart material mot ytterväggar för att 
eliminera brandrisker. Kravet är ej närmare än 6m enligt lag. 

 
4. Övriga frågor: 

 
 Specma och Specma Component slår ett slag för den 24/8 när 

man kommer att bjuda in sina kunder till en förevisningsdag. På 
plats kommer även en WRC rallybilssimulator att finnas på plats 
tillsammans med ett rally team som Specma sponsrar. 
 
Specma räcker ut handen till övriga företag inom området att 
gärna haka på med sina respektive kunder för att få en stor 
dynamisk dag inom området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

5. Nästa möte: 
     Det blir tisdag 2019-09-17, kl. 10.00 HK konferensrum Johan 
 
 
Dagens visdomsord: 
 

           ” Världen vi har skapat är en produkt av vårt tänkande, och den kan      
             inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande” 
 
           Med önskan om en riktigt skön sommar!!! 
 

 
 
  

 
  
 
 
Vid protokollet: 

 
Lars-Göran Nilsson 
 
 
  


