
De senaste åren har varit en berg och dalbana, 
där vi pendlat mellan hopp och förtvivlan. 
Vi har levt med restriktioner som har varit 
en mardröm för många. Hur har några av 
Vilhelminas företagare anpassat sig efter en 
pandemi?

I två års tid har vi blött, svettats och fällt tårar 
för att ta oss någorlunda helskinnade ur en 
pandemi. En pandemi som minst sagt har 

satt sina spår. Påverkan på företagare och olika 
verksamheter har sett olika ut lokalt i Vilhelmina, 
men alla är enade om att detta inte är något som 
vill upplevas igen. 

 Andreas Olofsson på Vilhelmina Taxi 
berättar att de i början på 2020 hade bokat drygt 
femtio kryssningar till Tallin, som de valt att lägga 
extra krut på efter sitt framgångsrika år 2019. 
De hade sålt 800 biljetter och varje biljett var 
betald av privatpersoner som ville ha tillbaka sina 
pengar. 

 - Vi insåg att det bara var att bita i det sura 
äpplet, med tiden förstod vi att detta inte skulle 
vara över på några månader, säger Andreas. 

 Tack vare att några gick i pension och 
någon blev föräldraledig behövde Anderas inte 
säga upp eller varsla personal. Men det var dags 
att arbeta efter restriktioner, begränsningar som 
innebar att det endast fick sitta två personer i 
varje taxibil och bussarna fick inte släppa in folk 
genom den främsta dörren. Alla i personalen 
skulle också bära munskydd.
Jag är rädd om min personal, säger Andreas. 
Det går inte att säga att bussen är inställd för att 
chauffören är sjuk i covid.

 Vidare är Maria Strandberg på Lilla 
Hotellet en av de många företagare som varit nära 
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att bli dödsstöten för sitt företag. Begräsningarna 
för hotell- och restaurangbranschen har tvingat 
Maria att tänka om helt kring sin verksamhet. Lilla 
Hotellet stängde ner restaurangen helt då den 
var för liten, och Maria menar att det inte var värt 
att ha öppet för tre bord. Istället har hon fokuserat 
på endast hotellgästerna, och har överlevt tack 
vare att hon kunnat korttidspermittera alla sina 
anställda.

 - Det var som att få en hink med kallvatten 
över sig, säger Maria. Det är mitt livsverk som 
över en natt till stora delar bara stängdes ner. 

 Ett annat bolag som minskat sin 
omsättning rejält är Vilhelminakliniken. 
Tandläkaren Björn Bay beskriver, precis som 
Andreas och Maria, att de senaste åren har 
handlat om att hålla sig ovanför vattenytan. Med 
hjälp av stöd i form av permittering har också 
Björn tagit sig framåt, men han förklarar att hans 
kunder fortfarande väljer att boka om sina tider. 

 - Väldigt många har valt att inte komma 
på sina regelbundna kontroller, vilket kommer att 
bli ett stort problem senare också, menar han. 
Jag har patienter som har förlorat tänder på 
grund av rädslan för smitta. 

 Å andra sidan har Inpipe - som 
levererar schaktfri renovering av rörledningar 
enligt No Dig-metoden - gjort stora framsteg 
under pandemin. Nicklas Björnvind berättar att 
kommuner som har behov av att renovera sina 
ledningar under pandemin har fått upp ögonen 
för deras produkt, och man prioriterade mer 
kvalitet för pengarna. Detta i kombination med 
att Inpipe lärde sig att göra affärer på andra sätt 
lyfte verksamheten ordentligt - en ökning om 50 
procent 2021 jämfört med 2020.
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 Med digitala möten har världen blivit 
så mycket mindre och bolaget har lättare än 
någonsin tidigare att nå ut till marknaden, 
berättar Nicklas.

 - Vi tänker på ett annat sätt idag, vi 
jobbar mer med vår digitala strategi och det 
fungerar väldigt bra för oss.

 Pandemin är inte över än men vi börjar 
sakta återgå till någon ny form av normalitet. 
Andreas menar att världen vänder snabbt och 
att vi måste leva med tanken att det kan komma 
kriser som man behöver ta höjd för. Vilhelmina 
Taxis verksamhet fungerar som vanligt idag, 
men möter fortfarande andra svårigheter som till 
exempel höjningen av dieselpriset. 

 Maria håller sin verksamhet på låg fart 
och försöker istället sälja bolaget, men väntar 
på rätt köpare. Men hon har insett hur oerhört 
sårbar man faktiskt är; 

 - Det är så overkligt att något som detta 
händer, och jag har ändå drivit företag i 30 år. 
Det är inget man reflekterar över och det finns 
inte ens på kartan. 

 Nicklas är mycket stolt och tacksamh 
över kommunen och befolkningen i Vilhelmina.

 - Jag är glad att jag bor här där vi bor, 
vi har en bra kommunal service och en ort full av 
fantastiska människor, säger Nicklas.
Här håller vi koll på varandra, vi hjälps åt och 
stöttar. Vi får aldrig glömma bort hur bra vi 
faktiskt har det här.


