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Kungen kommer till Storumans dag
Glokal attraktionskraft är
temat för 2017 års seminarium på Grand Hotell. Glokalt
är att tänka globalt när man
agerar lokalt.
Ida Björnstad är årets
moderator. Seminariet
kommer att handla
om vad som är på
gång i kommunen,
fiskeprojektet i Tärnaån, Hemavans Vision
2025, investeringseffekter i kommunen,
den lokala utvecklingens betydelse för

länet. Utöver det kommer även
Anton Bjuhr, Sara Nilsson och
Anita Stenmark berätta om sina
företagsresor.Inbjudna på seminariet är människor med positioner och intressen
som är betydelsefulla
i arbetet med att utveckla vår kommun
och region. I år får vi
också kunglig glans
när kung Carl Gustaf kommer för att
närvara på seminariet om fiskeprojekt i
Tärnaån.

Näringslivskontorets verksamhetsplan
Näringslivskontoret ska verka
för ett näringslivsklimat där det
upplevs enkelt att starta, etablera och utveckla företag. Under
2017 kommer vi fortsätta göra
företagsbesök.
Vi kommer lägga extra fokus på
att stärka relationen mellan kommunen och företagen genom att
bland annat anordna träffar om
upphandling, avtalsskrivning,
kontanthantering, investeringar,

lokaler och annat vi identifierar
i möten med företagare. Genom att ha god dialog med våra
företagare och förmåga att lyfta
blicken tror vi att vi kan vara med
och göra rätt insatser för våra
företag.
Vi vill jobba för att skapa de
bästa möjliga förutsättningarna
att driva företag i Storumans
kommun.

Vi som jobbar på näringslivskontoret
Karin Lundberg
Affärscoach
Möjligheternas region
karin.lundberg@storuman
073-060 21 37

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

Erika Hjukström
Huvudprojektledare
Möjligheternas region och
upphandlingsansvarig
erika.hjukstrom@storuman.se
072-249 16 36

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

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 erfarenhetsutbyte och affärskontakter. Följ oss på sociala medier: facebook.com/storumanskommun •
twitter.com/storumanskommun
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Nytt om näringslivet
Avtal om skydd mot
ekonomiskt risktagande
I februari kommer vi att ha en
träff kring vikten av att skriva
avtal både mot privatpersoner
men framförallt när man gör
ett jobb mot ett annat företag.
Hur man gör det rent praktiskt,
vad ska ingå, hur tydlig kan/
ska man vara samt även hur
man lägger upp en plan för hur
betalningen skall göras.
I första hand kommer vi att
ha en träff där ni företagare
tillsammans får diskutera hur
ni gör och vad ni upplever som
svårast med att skriva avtal.
Vi återkommer med tid och
plats, anmäl gärna ditt intresse
till Mona på Näringslivskontoret.
Vinn ett aktiebolag!
Har du en idé som du vill
utveckla till ett företag. Anmäl
dig till stiftelsen Storumans Väls
tävling. Bästa idén vinner att AB
värt 50 000 kr och en mentor.
Mer information finns på:
www.storuman.foundation
Pågående upphandlingar
Läs mer om våra upphandlingar på www.storuman.se/pagaaendeupphandlingar

Johan Duvdahl
VD för ILC AB och
näringslivschef
johan.duvdahl@storuman.se
070-379 31 15

Nygammalt industrihus projekteras i Storuman
ILC - Industri och Logistikcentrum planerar att bygga
om och bygga till fastigheten
Träbiten belägen i Storuman.
– Det finns inget investeringsbeslut ännu men bolaget går vidare
med projektering av byggnaden,
säger Tomas Mörtsell, kommunalråd i Storuman.
Träbiten byggdes som snickeri
och sedan har Råsunda mekaniska haft sin verksamhet där,
idag finns bland annat Bäcklunds
värme, DN - motor och Lasse
Norberg motor där. Tanken med
Träbiten är att behålla delar av

fastigheten för handel och service och bygga till en ny mindre
byggnad för lättare tillverkningsindustri.
Flera av tillverkningsföretagen
har behov av större ytor för att
klara sin ökade produktion och
varken ILC eller den övriga marknaden har lediga lokaler för att
möta den efterfrågan. ILC räknar med att projekteringen och
dialogen med tänkta hyresgäster
blir klart under våren. Byggnationen kan påbörjas under hösten
2017 för att stå färdigt under
våren 2018.

Investering på Storumanterminalen

På styrelsemötet 28 november beslutades att investera
i en truck för tunga lyft på
terminalen.
Trucken väger 86,7 ton och lyfter
45 ton (containers, semitrailers
mm.) Den är begagnad och av
årsmodell 2008. Leverans är planerad till februari 2017.

I samband med leverans kommer
utbildning av förare (3-5 st) att
utföras i samarbete med lokala
aktörer.
– Denna investering görs för att
komplettera terminalens utbud
av tjänster, säger en enig styrelse
för Storumanterminalen.

Förtydligande om
Höglandsprojektet
Ingen nytt stopp av gruvan i
Högland, den är i och med överklagan sedan tidigare stoppad.
Regeringen beslutar inte i ärendet
utan skickar det på ny prövning
på grund av ett nytt förfaringssätt som innebär att när ett bolag
söker tillstånd att bryta en malm
(s.k. bearbetningskoncession)
ska hela gruvområdet prövas inte
bara den del som avser själva
gruvan. Att Bergsstaten nu prövar ”Kyrkberget K nr 1” igen var
väntat. Storumans kommun har
kontinuerligt informationsutbyte
med Tertiary minerals.
Växtkraft – en aktivitet i projektet Möjligheternas Region
Som ni kanske vet jobbar vi just
nu med en aktivitet som heter
Växtkraft. Fem företag i vår kommun får extra hjälp med sin utveckling. För två veckor sen hade
vi en uppföljning.
Alla företag gillar att vi jobbar
utifrån en tydlig struktur samt att
vi accepterar att alla företag har
problem. Samtidigt måste vi vara
på rätt nivå så att företagen kan
nå målen som vi sätter.
Kommande månader kommer
det att bli tydligt vilka aktiviteterna ska göras för att nå alla mål.
Det blir spännande att se hur
Växtkraft kommer att hjälpa våra
företag.
Vill du också få hjälp med ditt
företag? Ta kontakt med oss. Vi
kommer att hjälpa dig med att ta
nästa steg!

Näringslivskontoret önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

