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Plats: Konferensrum Johan  
 
Närvarande:   
Lars-Göran Nilsson    Axcell 
Magnus Lundberg   Axcell  
Marcus Egnor   Fura Restaurang & Konferens 
Lars Pettersson   Specma Component 
Åke Carlson   Specma    
Christoffer Lundberg   Hydac 
Mattias Ljungdahl   Hydac 
Peter Sehlin    Specma  
  
Peter Lindberg   ÖrnTaxi 
Mikael Edlund   BAE Systems  
Patrik Andersson   Eitech  
Johan Westin   Nynäs Tak 
Jan Hägg    Trescal 
Camilla Rodin   Örnsköldsviks Kommun 
Wallid Sabarsson   Örnsköldsviks Kommun 
 
Ej Närvarande:   
Patrik Von Ahn   Benecon Center 
Pelle Bergström   Machtech 
Jens Sjödin    City Byggservice 
Leif Wallrud   Inlandsluft  
Gunnar Westman   Ö-viks Industrilack 
Stefan Rahm   Padel Total Sports Center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

1. L-G & Magnus hälsar alla välkomna till dagens möte! 
   
Örnsköldsviks Kommun inleder:  
 

Camilla berättar om Näringslivets och Kommunens utveckling  
 
Mager bemanning på Plan och Bygg är en stor utmaning. Nyrekryteringar 
pågår och man kommer att köpa in konsulttjänster för att avlasta och 
komma framåt med den dagliga verksamheten. De 10 löftena ställer krav 
på enheten där man kommer att behöva 100 hektar mark för 
nyetableringar varav 25 hektar detaljplaneras. 
Målet med 65 000 nyfikna göra att vi i Kommunen kommer att behöva 
bygga 150 nya bostäder per år. 
Utredning gällande bostäder pågår för Varvskajen. 250 bostäder på 
kusthöjden samt 80 tal lägenheter till. 

 
2. Läget hos respektive hyresgäst 

 
Specma:  
 Jobbar på enligt budget. 
 Marknaden har mattats av och viss oro för Coronavirusets 

påverkan finns där man oroas för leveransproblem av 
komponenter 

 Coronaviruset leder till en rad åtgärder där man begränsar besök 
och resor. 

 Allt tyder på en avmattning i konjunkturen där globala kunder 
bromsar in sina inköp 

 90 Anställda 
 
Specma Component:  
 Känner ingen skillnad på beläggning. 
 Ställer in deltagande på Underhållsmässan. Har reserestriktioner 

och begränsning av besök. 
 7 Anställda 

 
ÖrnTaxi: 
 Taxi är oroliga för spridningen effekter och hur de kan drabbas 

eller begränsa spridning – här utreder man tillsammans med 
branschen vad som är tillämpligt. Under onsdagen stängde man 
ner för besök till kontor och taxibokningen 

 I närtid sker en ny upphandling och besked under denna vecka 
på: 

o  Färdtjänst och sjukresor - Landstinget 
o Skolskjuts – Örnsköldsviks kommun 



 

 
 

 
 
Nynäs tak:  
 Man ha ca 3 månader framförhållning på jobbsidan 
 Inga permitteringar i vinter och full sysselsättning 
 6 Anställda och en nystartsjobbare 

 
 
FURA Restaurang & Konferens: 
 Känner av en stadig tillströmning med nya lunchgäster 
 Konferensuthyrningen har sakta börjat ta fart 
 Ett flertal utbildningar har genomförts med externa 

utbildningsföretag som hittat till FURA 
 Hos FURA serveras bara nybakat bröd och god mat   
 5 Anställda 
 
Padel Total Sports Center: 
 Ingen ny Information men byggandet pågår för fullt och 

anpassning av lokalen är klar vid månadsskiftet 
 Planerad öppning under Q2 
 
Trescal:  
 Nu är Trescal krediterade för kalibrering 
 Konjunkturen är stabil i deras verksamhet med en svag ökning 

där nya verksamheter som Certifieras får krav på kalibrering på 
mätutrustning 

 3 Anställda 
 

Eitech:  
 En lite lugnare period i December-Januari 
 Väntar nu in jobb i Northvolts nya fabrik där man kommer att 

behöva ca 400 elektriker. 
 Husumfabrikens ombyggnad försenas pga. miljötillstånd som 

drar ut på tiden 
 68 anställda 
 
BAE Systems: 
 Nu pågår 2 projekt med Reno CV90 och GRK vagnar till Sverige 
 Inväntar nu 2 stora uppgraderingsaffärer med Schweiz och 

Holland. 
 Flera stora affärer med nyförsäljning av fordon 
 Planering pågår med personal och lokalförsörjning för att möta 

kommande arbeten och behov 
 CV90 Tjeckien väntas beslut vid årsskiftet 

 
 



 

 
 

 
 

Hydac: 
 Jämn orderingång 
 Corona är ett frågetecken som kan ge en svacka framöver. 
 Ställer in sitt deltagande på Underhållsmässan och har 

resebegränsningar 
 6 Anställda 

 
Benecon Center: 
 Ej närvarande. 

 
Ö-viks Industrilack: 
 Ej närvarande 
 
City Byggservice:  
 Ej närvarande 
 
Inlandsluft:  
 Ej närvarande. 
 
Axcell Fastighetspartner: 
 
 Nya hyresgäster 
- Örnsköldsviks Kommun 
I dagsläget är vi 30 hyresgäster 
 
 Nya hyresgäster 

- Ny detaljplan är på gång och förväntas vara klar i Maj 
Detaljplanen är en förutsättning för områdets utveckling och är 
mycket viktig för framtiden 
Nordemans Jern – Golvslipning pågår och rivningen av gamla 
måleriet är klar – Planerad öppning jan-feb 2021 
Ö-viks Kommun – byggnationer och anpassning pågår för fullt 
och inflyttning beräknas till 1 Juli 
 

 

 Nyanställning 
- Vi har nu anställt vår första fastighetsskötare, Benjamin Fält 
som kommer att ge oss möjligheten att ge er ännu bättre service 
och kort respons. 
Med denna anställning kommer vi bla. att utföra 
verkstadsskurning i egna och hyresgästytor, ny maskin är 
beställd för detta syfte 
 
 
 



 

 
 

 
 

 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. 
  
Verkstadsskurning med maskin 

 
Portservice/Besiktning 
Service av portar kan erbjudas via vår regi och avtal med Assa 
Abloy, Kiwa. 
 
 

3. Ordning och reda: 
Vintern är nu här - tänk på hur och var ni ställer gods så att 
snöröjningen kan göra sitt jobb på ett effektivt och bra sätt. 
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: 

 

CORONA Viruset 
Det här är en stor utmaning för hela samhället och vi kan alla 
bidra genom god handhygien, förtänksamhet avseende möten 
och resor. 
 – Instruktioner är anslagna på gemensamma omklädningsrum 
och toaletter. 
Många av er hyresgäster har en god beredskap och har redan 
vidtagit åtgärder. 
Det är viktigt att vi alla håller oss uppdaterade med 
myndigheternas anvisningar och ev. begränsningar 
 
 
 



 

 
 

 
Nästa möte: 
Det blir tisdag 2020-06-09, kl. 10.00 FURA Konferens, Konferensrum 
Johan 

 
 
 
 
 
 

Dagens visdomsord: 
 

Jo, det kanske är dyrt att leva här på jorden, men man får i alla fall en gratis tur 
runt solen varje år på köpet. 

Okänt ursprung 
 

 

 
 
Vid protokollet: 

 
Magnus Lundberg 


