
 

 

Verksamhetsberättelse för 2021 
 

Historik 
Umeå Fabriks- och hantverksförening bildades den 29 maj 1847 i samband med att Fabriks- och 

hantverksordningen genomfördes på uppdrag av Oscar I. Den då införda ordningen ersatte den 

tidigare skråordningen från 1720 som innehöll en mängd föråldrade bestämmelser och därigenom 

ansåg hämma utvecklingen av näringslivet. Numera har de flesta Fabriks- och hantverksföreningar 

upphört och gått upp i Företagarna men i Umeå valde man att fortsätta sin verksamhet på det lokala 

planet. 

 

Verksamhet 
Föreningen är en självständig, politisk obunden och lokal intresseorganisation för företag inom 

industri, tjänst och hantverk och som bedriver sin verksamhet inom Umeå Kommun. Syftet med 

föreningens verksamhet är att utveckla och stimulera näringslivet och medlemsföretagen. Detta sker 

bl. a genom föreningens lunchmöten, kontakter med Umeå Kommuns näringslivskontor och Umeå 

Universitet samt medverkan i nätverksträffar, seminarier och andra näringslivsarrangemang. 

 

Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande:  Margareta Ericsson Lif 

Vice ordförande: Alf G Nyberg 

Ledamöter:  Greger Knutsson 
  Frida Nilsson (avgick under hösten 2021) 
  Kenneth Grahn 
  Anita Ahlberg 
  Gunnar Holmgren 
  Lena Brandt 
 
Under året har styrelsen hållit 9 protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte den 30 mars 2021 som 

avhölls digitalt via Teams med Patric Birgersson som mötesordförande. 

Styrelsen har även genomfört en planeringskonferens under en helg i september månad 2021. 

 

Medlemmar 
Föreningen hade vid 2020 års utgång 82 medlemmar, varav 12 hedersmedlemmar. 



 
 

Medlemsmöten och andra händelser under året 
Även året 2021 har präglats av den globala Coronapandemin. Styrelsen har hela tiden haft 

ambitionen att komma igång med de uppskattade medlemsmötena där vi besöker olika 

verksamheter och låter föreningens medlemmar visa upp sina arbetsmiljöer och företag. Dessvärre 

har smittläget under stora delar av året gjort detta omöjligt, varför fysiska möten varvats med 

digitala. 

Antalet medlemsmöten under året har varit 7 stycken, inklusive Årsmötet och de hölls så gott som 

alltid den sista tisdagen varje månad med undantag för sommarmånaderna juni-augusti. 

Nedan följer en redogörelse för medlemsmöten och annat som hänt under 2021: 

Januari: Årets första möte genomfördes digitalt där 12 medlemsföretag deltog. Vi fick en 

mycket intressant föreläsning av Frida Nilsson, VD och grundare av omsorgsföretaget 

ALEVA. Hon berättade även om hur pandemin påverkat verksamhet inom vård och 

omsorg. 

 Den digital plattformen Teams fungerade väl även om det inte kan jämföras med våra 

fysiska möten varför vi beslutade att genomföra fler digitala möten om pandemin 

består. 

  

  

Februari: Februari månads lunchmöte genomfördes med ett intressant digitalt lunchföredrag av 
Fredrik Lundberg, VD/Koncernchef för Umeå Kommunföretag. 

  
 Fredrik berättade om den stora satsningen i Umeå Hamn där stora om- och 
utbyggnationer sker. Bl. a fick vi veta att Umeå har Sveriges nordligaste isfria hamn 
vilken nu byggs ut för att möta framtidens behov.  
Han berättade också om att den nya färjan ”Aurora” troligen gör sin jungfrufärd över 
kvarken i slutet av maj – trots att varvet i Finland drabbats av Covid-19 och står stilla 
för närvarande men hoppas att de snart kommer igång. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

  

Mars: Ca 15 medlemmar anslöt till Årsmötet som hölls digitalt den 30 mars. 

Årsmötet inleddes med en parentation över vår bortgångne medlem Lennart 
Degerliden med ett tänt ljus o en tyst minut.  
Mötet leddes av Patrik Birgersson och alla beslut var enhälliga. Valberedningen 
föredrog deras förslag till styrelse och alla förslag godtogs av årsmötet. Margareta 
Ericsson Lif valdes till ordförande för ytterligare ett år. 
Mötet utsåg två medlemmar till hedersmedlemmar: Margareta Olsson, fd ordförande i 
föreningen och dessutom Lennart Johansson som varit styrelseledamot i många år.  
Vi välkomnade de nya hedersmedlemmarna. 
 
Vi kunde konstatera att det känns lite konstigt att inte få träffas i verkligheten, men 
förhoppningar fanns att vi under våren skulle hålla våra lunchmöten ute i naturen. 

 
April: April månads lunchmöte ställdes tyvärr in pga. den tilltagande smittspridningen av 

Covid-19. 
 

 

Maj/Juni:  Våravslutning genomfördes på Salteriet i Obbola. Ett 25 tal medlemmar och gäster 

besökte den 1 juni vår Hantverksstipendiat från 2020, Salteriet i Obbola! Stina och Nils 
Sjöström berättade om företaget och hur det utvecklats. En utsökt lunch intogs på 
bryggan! Så skönt att vi kunde genomföra ett ”fysiskt” lunchmöte trots att vi följde 
FHM:s rekommendationer och riktlinjer. 

 

   
   



 
 

 
Augusti: I augusti var vi så sugna att träffas live att vi la in ett extra lunchmöte hos Brandts 

Handelsträdgård och grönsakerna som odlas för Restaurang Gotthards verksamhet. Ett 
20 tal medlemmar och inbjudna slöt upp till visningen som Lena Brandt höll i. 
Lenas son Jonathan presenterade de grödor som man odlar, han visade också runt i 

växthusen med bl. a tomater o majs. 

Efter visningen så hade Anders från Gotthards ordnat med en lunch tillagad över 

öppen eld. Fantastiskt god lokalodlad lunch så trevlig att vi önskar göra detta till ett 

årligt inslag. 

   

 
 
September: September månads Lunchmöte hölls den 28 September hos ” Eljest på Ön ”. 

 Ett drygt 15 tal deltagare besökte vårt lunchmöte som hölls hos Eljest på Ön under 
”pandemisäkra former”. 

   Johan Hallberg, ägare, visade först försäljningslokalen där det fanns att stort utbud av 
produkter, i huvudsak lokala. Under lunchen, som bestod av soppa med bröd och kaffe 
med kaka, berättade Johan på ett inspirerande sätt om de framtida planer de har med 
verksamheten.  

  
 

 
Oktober: Oktober månads lunchmöte hölls, hos en tidigare vinnare av Hantverksstipendiet, 

Brännlands Värdshus och familjen Hansen. Vid lunchträffen anslöt ca 25 medlemmar 
för att lyssna till våra tre nominerade till Hantverksstipendiet: Berghems Blommor,  
 



 
 
 
Västerbottens Bygghantverk och CanMan AB. De presenterade sig och sina företag. 
Grattis till nomineringen! 
Vi kunde konstatera vilka duktiga och innovativa företagare vi har här i Umeå! 
Efter presentationerna serverades en god lunch! 

 

  
 
 
 

November: Årets Hantverksgala genomfördes den 11 november på Scandic Plaza! 

Här kunde drygt 50 deltagare med spänning vänta på vem som blir 2021 års 
Hantverksstipendiat! 
Kvällen startade med ett mycket trevligt mingel med dryck och tilltugg samtidigt som 
vi lyssnade till kvällens musikunderhållare. Därefter placerade vi oss för att få smaka 
på kvällens årliga bankett med följande meny: 
Sikrom från Obbola med Creme Fraiche, rödlök, gräslök och smörstekt toast. 
Örtbakad ren ytterfilé med betor, friterad svamp och rödvins/chokladsås.  
Husets vaniljglass med varma hjortron och mandelcrisp. 

 
Senare presenterades 2021 års vinnare av Hantverksstipendiet: 
Emil Sundqvist ” Västerbottens Bygghantverk”. 
Emil är timmerman och byggnadssnickare. Efter sina studier vid Göteborgs Universitet 
inom kulturvård driver han sitt företag Västerbottens Bygghantverk där han bedriver 
byggnadsvård och traditionellt hantverk, restaurering och nybyggnation av timmerhus. 
Han är stark förespråkare av miljövänliga byggmaterial. Emil har fokus på kvalité, 
hantverk och traditionella byggnadstekniker. Emil hjälper emellanåt också större 
etablerade byggföretag med projekt då äldre hus ska bevaras och renoveras för 
framtiden. 
https://www.facebook.com/vasterbottensbygghantverk/?ref=page_internal  
https://www.instagram.com/vasterbottensbygghantverk/  

 
Motiveringen löd: 
”Framtiden i hantverkets anda, gäller verkligen årets pristagare. Med kärlek till 
materialet och omsorg om miljö och hållbarhet, har denna företagare lyckats sätta sitt 
företag på hantverkskartan. 
En mästare som tar hantverket på stort allvar och visar vägen mot framtiden”. 
 
 
 

https://www.facebook.com/vasterbottensbygghantverk/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/vasterbottensbygghantverk/


 
 

 
 
Därefter var det dags för underhållning och kvällen avslutades med dans till kvällens 
orkester Livebandet, under ledning av Stefan Hörnemalm och hans 2 musiker. 

 
  

December: Höstens sista Lunchmöte hölls på Nolia tillsammans med många trevliga företagare i 

föreningen! Dagens tema var ” Rally Sweden” som flyttats från Värmland till Umeå pga 
den bristfälliga snötillgången söderöver. 

 
 Ämnet var högst aktuellt då helgens nyhetssändningar handlade om huruvida rallyt 

skulle kunna bli av pga. försvårade förhandlingar med markägare mm. Under dagen 
kom dock beskedet att rallyt blir av. 
Vi träffades på Kummin på Nolia där vi fick lyssna till Martin Eriksson som berättar om 
det största evenemang som någonsin genomförts i Umeå. Martin är talesperson för 
Rally Sweden här i Umeå. 
 
 

 

 
 
 
 

Hemsidan 
Föreningens hemsida www.hantverksforeningen.se fungerar väl.  

Greger Knutsson är webadministratör för hemsidan. Här läggs aktuell information ut samt rapporter 

från genomförda medlemsmöten mm.  

http://www.hantverksforeningen.se/


 
 

Sociala kanaler 
Hantverksföreningen finns även på Facebook och Instagram där vi publicerar inlägg och information 

från våra aktiviteter. 

Umeågalan 2021 
Umeås Näringslivsgala 2021 ställdes in pga pandemin men galan planeras att genomföras den 16 juni 

2022. Hantverksföreningen är medarrangör i ”Årets företag inom de kulturella och kreativa 

näringarna” samt i priset ”Umeå Kommuns företagarpris”. Juryarbetet har fortgått under 2021 och 

Margareta E Lif samt Frida Nilsson har representerat föreningen i det förstnämnda priset. I 

kommunens prisjury har Margareta representerat föreningen. Ett gediget och tidskrävande arbete 

har genomförts och fina nominerade kandidater har valts ut inför galan 2022. 

 

Hantverksstipendiet 2021 
Utdelades vid egen festlig ceremoni den 11 november. Se ovan. 

 
Avslutningsvis vill styrelsen tacka för allas engagemang och trevliga möten oss medlemmar emellan. 

Föreningen fyller en viktig funktion och den trevliga och öppna stämningen på våra möten göra att vi 

hämtar energi och kraft och nyttiga erfarenheter till våra företag. 

Vi ser fram emot 2022 års aktiviteter som till en början får vara digitala men hoppas att vi snart igen 

får träffas som vanligt igen. 

Vår önskan är att alla ni medlemmar ska finna det intressant och trevligt att delta på föreningens 

möten. 

 

Umeå den 7 mars 2022 

Styrelsen genom 

 

Margareta Ericsson Lif 
Ordförande 
 


