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Stark konjunktur men få jobb
Småföretagen i Gävleborg går mot ljusare tider efter flera tuffa år. Pepab Produktionspartner är ett bra bevis på uppgången.
SÖDERHAMN Efter 3,5 magra år
tycks det som om småföretagen i
landet kommer att få en rejäl
medvind i ryggen. I vårt län har de
förstärkta konjunkturerna redan
medfört ett större uppsving än
för riket i övrigt.
Det framgår av den på tisdagen
presenterade Företagsbarometern i Gävleborgs län, samproducerad av Företagarna och Föreningssparbanken
Söderhamn,
med hjälp av Research International.
Förbättrad orderingång
Det är en förbättrad orderingång
till framför allt elektronikföretagen, och företag inom uppdragsnäringen, som väntas ge en högre
tillväxt.
Elektronikindustrin har varit

ett sorgebarn i länet, alltsedan år
2001. Kommuner som främst Söderhamn, men också Hudiksvall
och Gävle har sett sysselsättningen inom branschen störtdyka från
en hög nivå.
Få nya jobb
Förbättringen sker från en mycket
låg nivå, vilket gör att uppsvinget
inte väntas resultera i nyanställningar ännu på en tid. Företagen
har fortfarande en bit kvar till fullt
kapacitetsutnyttjande.
– Fortsatt
återhållsamhet,
fortsatt pressad lönsamhet, summerade Stig-Olof Elmelind, vice
vd i Föreningssparbanken Söderhamn.
Trots medvinden är småföretagarna i länet pessimistiska om
möjligheterna att expandera:

– Befarad svag orderingång,
brist på rätt arbetskraft, bristande
vilja att växa, konstaterade Elmelind.
Pepab vill växa
Småföretagsbarometern presen-

terades hos Pepab Produktionspartner – ett av Söderhamns
framgångsrika verkstadsföretag,
med 15 år på nacken.
Helena Thorstensson, vd och
chef för knappt 20-talet anställda, beskrev läget för Pepab:

FÖRETAGSBAROMETERN I KORTHET
■ Konjunkturläget hösten
2004: Gävleborg på en tredje
bästa-plats i landet.
■ Förväntad konjunktur
2005: Gävleborg på åttonde
plats (över rikssnittet).
■ Expansionsmöjligheter:
Gävleborg på plats 19 av 21
län. Den svaga placeringen
tros ha att göra med

hög snittålder bland företagarna.
■ Sysselsättning: Hösten 2004
över rikssnittet. Hösten 2005:
förväntad utveckling under
rikssnittet.
■ Omsättning: Förväntad
ökning under 2005.
■ Orderingång: Något svagare
under nästa år.

– Vi har ökat omsättningen
från 15 till 18 miljoner – och väntas öka till 21 miljoner kronor
nästa år. Vi känner att det finns ett
uppdämt behov. Våra kunder vill
expandera, konstaterar hon.
Pepab har ingen känning av arbetskraftsbrist (som många andra
i branschen) – men det finns två
problem:
– Materialpriset (stål) har ökat
kraftigt, från fem till nio kronor
per kilo på ett år. Vi har också
svårt att nå marknaden utanför
länet. Kunderna vill ha närheten.
– Vi vill växa, men i rätt takt.
Samma takt som kunderna, sade
Eje Näslund, ägare till Pepab.
Agneta Brunzell
0270-740 31
agneta.brunzell@halsingekuriren.se

FAKTA
■ Småföretagarbarometern – har producerats sedan år 1985.
■ Höstens upplaga:
resultat av mätning
vecka 42 och 44.
■ Omfattning: 4 103
företag, med 1-49
anställda.
■ Ges ut: Två gånger
per år.
Producenter, Gävleborg: Företagarna
och Föreningssparbanken Söderhamn
och samverkande
sparbanker, med
hjälp av Research
International (före
detta Sifo).

Motoman – en
robot i full verksamhet med kantpressning. Den innebar en
investering på fem
miljoner kronor
(2001) och jobbar
tvåskift. Den visas
upp av Helena Thorstensson för StigOlof Elmelind, Lars
Brändström Företagarna, Ewa-Lotta
Sköld Föreningssparbanken och Eje Näslund, ägare Pepab.
Foto: Daniel Nilsson

Nu kan fler barn få hjälp vid skilsmässa

NOTISER

En del barn får det väldigt jobbigt när föräldrarna skiljer sig. Snart kan
barnfamiljer i hela kommunen få hjälp med sina problem.

Avveckling tidigareläggs

SÖDERHAMN Från årsskiftet utökas projektet 6–12-årshälsan i
Hälsingland. Nu ska verksamheten omfatta hela Söderhamns
kommun.
– Tidigare har vi haft centrala
stan som upptagningsområde,
berättar psykolog Kristina Nilsson, som är projektledare. Nu tror
vi att vi kan serva fler barn, så vi
ska prova det under ett halvår.
I Söderhamn startade projektet
i mars 2003, och sedan dess har
personalen tagit emot 140 besök

per år fördelat på 15 barn.
– Vi arbetar främst med relationer i familjen. Det kan vara separerade familjer där föräldrarna
har svårt att komma överens och
där barnen kan bli aggressiva eller inåtriktade.
Andra barn får ont i magen, har
svårt att sova eller blir nedstämda.
– Tanken är att hitta problemen
innan de blir psykiatriska, förklarar Kristina Nilsson.
Projektet får 1,1 miljoner kro-

nor per år, och är planerat att
pågå till juni 2005. Just nu görs en
utvärdering, och sedan ska landstinget diskutera om det kan bli en
fortsättning. Föräldrar och barn
som har psykosociala bekymmer
är välkomna att höra av sig till
disktriktssköterskan Inger Skoglund-Hansson på Söderhamns
hälsocentral.
Anneli Clemente
0270-740 25
anneli.clemente@halsingekuriren.se

KRAMFORS
Massatillverkande
Rottneros AB, med Vallviks Bruk,
tidigarelägger avvecklingen av
magnefitmassatillverkningen vid
Utansjö Bruk. Produktionen upphör 12 januari 2005.
I månadsskiftet mars-april nästa år tas en ny anläggning för tillverkning av kemitermomekanisk
massa av asp i bruk. Anläggningen innebär en investering på 280
miljoner kronor. Kapaciteten blir
cirka 100 000 ton massa per år.
Orsaken till att Rottneros slutar
tillverkar magnefit är dålig lönsamhet. Svag efterfrågan har

gjort att man har byggt upp ett lager som innebär att man kan fortsätta sälja massa, samtidigt som
man tidigarelägger avvecklingen.

Lånade toa, stal smycken
SUNDSVALL TT Mannen knackade på hos en familj i Matfors
utanför Sundsvall och undrade
om han fick låna toaletten.
Dagen efter upptäckte familjen
att smycken för 200 000 kronor
var borta.
Den 24-årige mannen sitter nu
anhållen misstänkt för grov stöld,
skriver Dagbladet.

