Pelle Berglund, affärsrådgivare på BizMaker har stöttat personer som drabbats av nedläggningen av sågverket i Östavall (Källa:
Norra Skog)
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Flera nya företag startas efter
nedläggningen av sågverket i Östavall
När sågverket i Östavall stängde ner för gott under förra året gjorde BizMaker
en insats för att stimulera nyföretagande. I dag är fem nya företag i gång, ett
av dem är Mittfyndet Ånge som drivs av Cari-Anne Öberg och Niklas Sköld
som åter ser optimistiskt på framtiden.
När ägaren Norra Skog tog beslutet att stänga sågverket i Östavall utanför
Ånge blev 120 personer utan jobb. Alla som blev uppsagda från sågverket
under hösten 2020 erbjöds att delta i ett “starta eget”-seminarium som
samarrangerades av Ånge kommun och BizMaker. Nu startas flera initiativ

upp som genererar arbetstillfällen.
– Till vår inledande träff kom 15 personer och när vi gick vidare till nästa
steg med fördjupning var det tio kvar. Av dessa startades sedan fem företag,
och det känns förstås väldigt roligt, säger Pelle Berglund, affärsrådgivare på
BizMaker. Deltagarna fick stöd och rådgivning för att utveckla sina affärsidéer
och starta sina företag.
Två av deltagarna var samboparet Cari-Anne Öberg och Niklas Sköld som
båda tidigare arbetat på sågverket.
– Vi bor alldeles utanför Östavall och har tidigare som hobby samlat på saker,
haft lite loppis på gården och så gillar vi auktioner. Det har varit en dröm att
göra något mer av vårt intresse och därför startade vi Mitt Fyndet AB som
säljer både antikt och loppisprylar, berättar Cari-Anne Öberg.
Butiken ligger centralt i Ånge och sedan starten i månadsskiftet februari-mars
i år har de fått positiv respons.
– Responsen har varit jättebra. Framför allt så trivs vi med tillvaron, att jobba
helt åt sig själv går inte att jämföra med vårt tidigare liv. Pelle Berglund från
BizMaker hade stor betydelse för oss när vi skulle knyta ihop säcken för vår
affärsidé och finputsa den för att starta ett aktiebolag, säger Cari-Anne Öberg.
Initialt är målet att kunna få igång företaget och ta ut två löner. På sikt finns
mer högt ställda mål och visioner, till exempel att starta en
auktionsverksamhet.
Ånge kommun har haft rollen som samordnare för att hantera effekterna av
nedläggningen av sågverket, och för kommunen är nystartade företag mycket
välkomna tillskott.
– Det här skapar framtidstro och visar att man också kan bli sin egen lyckas
smed. Det har varit mycket fint att se entusiasmen som funnits kring
affärsidéerna och som BizMaker hjälpt till att utveckla, säger Mats
Gustafsson, näringslivschef på Ånge kommun.
Enligt Mats Gustafsson är det nu endast ett fåtal av dem som miste jobben i
Östavall som inte hittat nya jobb, en utbildning eller startat företag.

Den 20 april kl 11.30–12.45 arrangerar BizMaker en Innovationslunch med
fokus på omställningen i Östavall. Läs mer och anmäl dig här >

BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja
företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans
med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda
idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden.

BizMaker erhåller projektstöd från bland andra
Europeiska Regionalfonden och Region Västernorrland.
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