
Näringslivsnytt
Nyheter om näringsliv och tillväxt i Storumans kommun  • April 2016 Nytt om näringslivet

Vi jobbar för Näringslivet
Johan Duvdahl
VD för ILC AB och 
näringslivschef
johan.duvdahl@storu-
man.se
070-379 31 15
Erika Hjukström 
Huvudprojektledare 
Möjligheternas region och 
upphandlingsansvarig
erika.hjukstrom@storuman.se
072-249 16 36

Mona Olofsson
Näringslivssekreterare
mona.olovsson@storuman.se
070-547 60 80

Näringslivskontoret ger service till företagare och nya företagare i Storuman. Kontakta oss för 
rådgivning och information kring ditt företagande. Vi har ett stort lokalt nätverk för erfarenhets-
utbyte och affärskontakter. Följ oss på sociala medier: facebook.com/storumanskommun • 
twitter.com/storumanskommun
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Statoil Hemavan blir Ingo
Statoil i Hemavan blir Ingo. Sofia 
Berglund Tengblad gör sin sista dag på 
Statoil den 12 maj. Därefter kommer man 
bara att kunna betala ute vid pumpen. 
Järnaffären kommer då att börja bygga 
om för att ta över hela lokalen och Ingo 
kommer att börja sin omskyltning i slutet 
av juni.  
- Jag vill tacka alla mina medarbetare och 
kunder för 20 fantastiska år, det har varit 
ett nöje. Nu är det dags för nya utmaning-
ar, säger Sofia Berglund Tengblad 

Frukostmöte 4 maj
Vi träffas på ABF, Blå vägen 220. Fru-
kostmingel från kl. 7.30. Vi börjar mö-
tet kl. 8.00. Johan Duvdahl berättar om 
Näringslivskontoret och ABF berättar 
om sin verksamhet. 

Vandring för Storumans framtid 
Svenskt Näringsliv bjuder in företagare 
och politiker till en vandring för Storu-
mans framtid. Syftet är att ge såväl fö-
retagare som politiker en möjlighet att 
diskutera företagandets villkor under 
okonventionella och otvungna former.  
   Vi samlas utanför kommunhuset ons-
dag 31 maj kl. 16.00 för en promenad 
och fortsätter med middag på Hotell 
Toppen. Deltagande är kostnadsfritt 
och Svenskt Näringsliv bjuder på 
middag. Mötet avslutas med en ge-
nomgång av Storumans resultat i årets 
enkät om det lokala företagsklimatet. 
Anmäl dig på http://www.svensktna-
ringsliv.se/regioner/skelleftea/

Karin Karlsson
Affärscoach
Möjligheternas region
karin.karlsson@storuman
073-060 21 37

Coenraad Coster
Affärscoach
Möjligheternas region
coenraad.coster@storuman.se
072-523 41 41

Inventering av näringslivets lokalbehov
I samarbete med fastighets-
ägare i kommunen kommer 
näringslivskontoret att 
genomföra en inventering av 
företagslokaler i kommunen.

Vi kommer att undersöka vilka 
lokaler som är lediga, vilket lo-
kalbehov som finns just nu samt 
framtida lokalbehov. 
   Vi kommer inom kort att skicka 
ut en enkät till er företagare 
med frågor om ni har behov av 
ytterligare lokaler i dag och hur 

ni tror att lokalbehovet ser ut i 
framtiden.  
   Förutom det kommer vi till-
sammans med fastighetsägarna 
att inventera vilka lediga lokaler 
som finns nu samt hur de ser på 
framtiden.  
   Inventeringen kommer att gäl-
la kontorslokaler, handelslokaler, 
industrilokaler och övriga loka-
ler. Vi beräknar att vara färdiga 
med inventeringen i augusti 
2016. 

Ny innovationsresurs till Västerbottens inland
Annelie Karlsson har börjat 
arbeta som innovationsre-
surs inom projektet Möjlig-
heternas Region.  
Innovationsresursen 
innebär i praktiken att 
de åtta kommunera som 
ingår i Möjligheternas 
Region Vilhelmina, Doro-
tea, Åsele, Storuman, 
Sorsele, Norsjö, Malå och 
Lycksele har en helt egen resurs 
för utveckling inom innovation 
att tillgå. 
- En del i mitt jobb är att ta emot 
personer och företag med idéer 

och hjälpa dem med hur man 
tar dem vidare, både med min 
kunskap men jag ska också fung-

era som en länk mellan 
innovatörerna, entrepre-
nörerna och de stödsys-
tem som finns vid kusten, 
säger Annelie.  
- En annan del är att utfor-
ma aktiviteter och platt-
formar som får personer 

och företag med idéer att våga 
kliva fram, säger hon. 
Annelie är utbildad civilingenjör 
i teknisk fysik  och kommer från 
Umeå.



Näringslivschefen reflekterar
Många av våra företag upplever brist på 
kompetens som ett hinder för utveckling. 
Man hittar helt enkelt inte personer med 
rätt kunskap att anställa. Samtidigt så 
säger många man möter att hade vi fler 
arbetstillfällen så skulle många nära och 
kära flytta ”hem” eller folk som trivs i vår 
miljö skulle välja att flytta hit.

Vi ser en förändrad trend i samhället som 
visar att människor flyttar inte längre i 
samma utsträckning till jobb, människor 
flyttar dit man vill leva och där människor 
vill leva där skapas tillväxt.

Här har vi en gemensam utmaning att ta 
tag i! Här behöver vi alla hjälpas åt. Hur 
kan vi gemensamt få människor att välja 
vår kommun som stället att leva på och 
ta vara på deras kunskaper för att skapa 
tillväxt i vår kommun. Samtidigt har vi 
duktiga människor i vår kommun som 
söker jobb eller vill byta jobb, vi måste bli 
bättre på att visa vad morgondagens jobb 
består i så att vi gemensamt kan förbe-
reda dem för de så att de är kompetenta 
och redo när just du behöver dem.

Det kommer fram bra initiativ för att stär-
ka den befintliga kompetensen och locka 
till sig ny. Ett av dem är inlandets teknik-
park som är ett samverkansprojekt mellan 
samhälle, näringsliv, skola och akademi. 
Projektet utgörs idag av 10 företag, kom-
munerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele 
samt Malgomajskolan och Lärcentrum i 
Vilhelmina. Här är vi i Storuman på väg in 
i det samarbetet som har förutsättningar 
att bli ledande i landet.

Johan Duvdahl, näringslivschef

Tipsa oss!
Har du tips på nyheter om näringsli-
vet i Storuman? Företag som fått nya 
ägare, spännande saker som händer 
i näringslivet eller evenemang för 
näringslivet. Maila till redaktör 
madeleine.rinman@storuman.se

Under de senaste veckorna 
har projektet Möjligheternas 
Region jobbat med företags-
besök, nyföretagsrådgivning 
och behovsanpassade insat-
ser.  
- Vi har bland annat gjort en 
nulägesanalys i ett företag som 
önskade hjälp att utvecklas 
vidare, berättar Coenraad Coster, 
affärscoach. 
   Det här arbetet liknar det som 
företagen kommer att få som ska 
ingå i vår nya satsning Växtkraft. 

Aktiviteten Växtkraft 
Växtkraft är en aktivitet i projek-
tet Möjligheternas Region där vi 
kommer att följa några företag i 
två år för att aktivt stödja deras 
utveckling.  
- Vi har fått in många anmäl-
ningar och går nu igenom alla 
anmälningar för att välja ut de 
företagen som ska få möjlighet 
att vara med. Det är väldigt in-
spirerande att så många företag 
vill satsa på deras utveckling, 
säger Coenraad Coster. 

Vill du också få hjälp med ditt fö-
retag eller har du en affärsidé att 
utveckla? Då är du välkommen 
att ta kontakt med en av våra 
affärscoacher. 

Erfarenhetsutbyte 
 Näringslivsfunktionerna i inlan-
det har också träffats i Malå för 
att nätverka och stärka samarbe-
tet mellan kommunerna.  
- På mötet i Malå gjordes bland 
annat en kompetenskartlägg-
ning för att se vilka kompetenser 
medarbetarna på näringslivs-
funktionerna har och hur vi kan 
använda dessa på ett bättre sätt, 
berättar Erika Hjukström, huvud-
projektledare på Möjligheternas 
region.  
   - Vi gjorde också ett besök på 
ett intressant företag som till-
verkar utrustning för att se vad 
som döljer sig under marken. 
Guideline geo, ett lokalt företag 
som verkar på den internationel-
la marknaden, säger Erika Hjuk-
ström.

Många anmälda företag till kommande Växtkraft


