
Karin Karlsson är projektleda-
re och kommer att vara statio-
nerad i Tärnaby.

Karin kommer från Umeå men är 
bosatt i Tärnaby sen 2013. Hon 
är utbildad socionom och har 
bland mycket annat arbetat som 
kommunikatör i en stor entrepre-
nadkoncern. Karin driver företaget 
Gränstandläkarna och har fått 
pris för årets ung-/nyföretagare i 
Storumans kommun 2014.  
- Jag brinner för företagsutveck-
ling och ser fram emot att träffa 
företagarna i området för att se 
vad jag och projektet Möjligheter-
nas Region kan göra för er, säger 
Karin.

 

Coenraad Coster är projekt-
ledare och kommer att vara 
stationerad på Näringslivs-
kontoret i Storuman.

Coenraad kommer från Nederlän-
derna och har en bakgrund inom 
företagsekonomi, management 
och bankvärlden. Han har studerat 
ett mastersprogram inom Mana-
gement på Handelshögskolan i 
Umeå.  
- Jag har ett stort intresse för ef-
fektivisering av verksamheter och 
älskar att jobba med den process-
mässiga och ekonomiska sidan av 
företag. Jag hoppas kunna bidra 
till utveckling av era företag och 
affärsidéer, säger Coenraad.
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Aktuella upphandlingar
Vi jobbar för Näringslivet

- Konsulttjänster miljökonsekvensbe-
skrivning

Information om våra
upphandlingar kan du få av Erika 
Hjukström eller på 
www.storuman.se/pagaendeupp-
handlingar

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

Jimmy Lindberg
Projektledare ”Samhandling 
vid stora investeringar”
jimmy.lindberg@storuman.se
070-655 04 80

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

Vad är Möjligheternas region?
Välkommen till Möjligheternas 
Region. De 8 inlandskommunerna 
här i Västerbotten har en gemensam 
satsning för att öka antalet nya före-
tag samt öka antalet växande företag 
inom regionen. Med utgångspunkt 
från näringslivskontoren kommer vi 
nå ut till er som vill starta eget företag 
och ni som vill utveckla ert befintliga 
företag. Vi projektledare kommer att 
jobba för att skapa en region där det 
finns vilja och förmåga att se möj-
ligheter för att få fler produkter och 
tjänster från vår region på markna-
den. Har du frågor om projektet, eller 
vill du prata om ditt företag eller af-
färsidé, är du välkommen att kontakta 
våra projektledare Karin Karlsson och 
Coenraad Coster.

Frukostmöte 2 december
Välkommen på höstens sista frukost-
möte på Företagscentrum, Bondevä-
gen 4. Frukost serveras från kl. 7.30 
och mötet börjar kl. 8.00. Temat för 
december månad är näringslivsklima-
tet i Storumans kommun. Medverkar 
på mötet gör kommunstyrelsens 
ordförande 
Tomas Mörtsell 
och Matilda 
Henningsson 
från Svenskt 
Näringsliv.
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Vi ska projektleda ”Möjligheternas region”



Vi söker ständigt efter intressanta 
saker att uppmärksamma och skriva 
om. Företag som byter ägare, lokala 
företag det går bra för, lokalbyten, 
intressanta satsningar med mera.  
Hör av er om ni har något vi 
borde skriva om!  
   Om det inte platsar i Näringslivsnytt 
så kanske det platsar i nyhetsspalten 
på kommunens hemsida eller Face-
book, som når tusentals personer 
varje vecka.

Tipsa oss!

Parrekrytering
Nytt inslag i Näringslivsnytt. Här tipsar 
vi om folk som vill flytta hit och jobba, 
kanske för att deras partner redan bor 
här i Storuman. Först ut är Aron Penn-
ling och Mia Kristoffersson som gärna 
vill flytta hit om båda får jobb här.

Aron Pennling har arbetat snart 5 
år med lås & säkerhet, som säljare, 
projektör och tekniker med inrikt-
ning mot passersystem och larm. Sen 
tidigare har han sju års erfarenhet av 
bredband och fiberteknik/elkunskap 
från Elektrikerna i Storuman.

Aron Pennling  
0706892675 
arinp0@hotmail.com

Mia Kristoffersson har arbetat 
som logoped sedan 2007. Främst 
inom landstinget med fokus på 
barn, ungdomar och vuxna med 
språkliga svårigheter och läs- och 
skrivsvårigheter. Hon har även 
erfarenhet med arbete inom elevhälsa 
och barn och ungdomspsykiatri.

Mia Kristoffersson 
0702903692
miamoj@hotmail.com

Onsdag den 11 november 
besökte 14 politiker och tjäns-
tepersoner  13 olika företag 
i Slussfors, Umnäs, Blaiken, 
Gunnarn och Stensele.  
Gruppen var uppdelad på två 
sällskap som besökte butiker, bygg-
företag, hundspannsföretag, hotell, 
lantbrukare, fastighetsbolag och 
en tatuerarstudio. Det var både 
ensamföretagare och aktiebolag 
med flera anställda. Responsen från 
deltagande politiker och tjänste-
personer var positiv under dagen. 
   Anledningen till att vi gör dessa 
besök är att undersökningar visar 
att tre av fyra företagare önskar att 

politiker och tjänstemän oftare ska 
träffa företagare.  
   I Svenskt Näringslivs undersök-
ningar kan vi år efter år se hur 
viktig dialogen mellan företag och 
kommunen är för ett bra företags-
klimat. För en bra dialog behövs 
kunskap och insikt hos kommunen 
om hur vardagen ser ut för en före-
tagare.  
   Företagsbesöken handlar också 
om att få företagare att förstå hur 
kommunen fungerar. Genom att 
komma ut och träffa företagare i 
deras vardag ökar vi förståelsen 
mellan kommunen och näringslivet.

Ali Tiukuvaara som driver Stensele Ink Art tillsammans med Ann-ci Jonsson, ledamot i kommun-
styrelsen, Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande, Tina Kerro, ordförande fritids- kultur och 
utbildningsnämnden, Mona Olofsson, näringslivssekreterare, Peter Åberg, ledamot i kommunstyrel-
sen, och Barbro Åkesson, skolchef.

Kommande  
upphandlingar
Upphandlingar som är på gång un-
der december-februari:

- Dagvattenutredning 
- Vägutredning 
- Ramavtal grävmaskinstjänster 
-Entreprenadarbeten Norra industri 
- Ramavtal beläggningsarbeten 
- Drift- och underhåll av belysnings-
anläggning 
- Verksamhetsvaktmästeri 
- Skogsförvaltning kommunala marker

Norskt företag  
etablerar sig i Storuman 
Mosjøen Kulde og Klimaservice 
AS och Bon Air Sweden AB är-
specialiserat på tillverkning av 
kyl- och värmesystem för fordon, 
smältverksindustrin, militära och 
olje-och gasanläggningar. 
  Företaget behöver anställa 3-4 
produktionsarbetare med bak-
grund inom teknik och el. Ansö-
kan skickas till tommy@mkk.ac 
senast 7 december.

Politiker och tjänstemän på företagsbesök


