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Nytt om näringslivet
Ledig lokal i Hemavan
Nyproducerade lokaler uthyres i Hemavan. 1 lokal cirka 60
m², lämplig för till exempel
bilrekond. 1 lokal cirka 200 m²,
lämplig som butikslokal eller
annat. Lokalerna kommer att
finns i Hemavan Bilverkstads
nyproducerade hus på
Älvstigen, vägen mot flyget.
Mer info, kontakta Sven
070-670 14 81 eller
sven.silen@telia.com
Pågående upphandlingar

Säsongens första frukostmöte hade tema centrum. Cirka
30 företagare och anställda
från Storumans kommun deltog i diskussioner om framtidens centrum i Storuman.
Frukostmöte för företagarna har
ny tid, första fredagen i varje
månad på Hotell Toppen. På
mötet diskuterades centrumplanerna. Den nya detaljplanen ska
nu ut på samråd och beräknas
vara antagen i februari 2017. En
angelägen fråga för företagarna
i centrum är parkeringer och
tillgänglighet till butikerna. På

Storumans kommuns hemsida
finns det material att ta del av
som ligger till grund för förslaget
som allmänheten nu har möjlighet att tycka till om.
Fredag 11 november är det
tema investeringar och investeringseffekter i Storumans kommun 2015-2030. Koncernchef
Peter Persson kommer berätta
om om investeringseffekterna.
Näringslivschef Johan Duvdahl
följer upp årets näringslivsranking. Vi bjuder på frukost från kl.
07.30. Välkomna!

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

- Upphandlingen för väg och
va-ledningar på Norra industri
är färdig. Svevia AB är antagen
entreprenör.
- Hyrbilsupphandling. Tillsammans med Lycksele kommun
m.fl. kommer det annonseras
på E-avrop samt på kommunens hemsida.
Workshop om
innovationsutveckling
En skräddarsydd workshop
för uppfinnare, innovatörer,
företagare och andra kreativa
personer. Första träffen har
varit, det finns plats kvar så är
du intresserad hör av dig till
coenraad.coster@storuman.se
eller 072-523 41 41.
Johan Duvdahl
VD för ILC AB och
näringslivschef
johan.duvdahl@storuman.se
070-379 31 15

Inlandets teknikpark invigdes med industrikonferens
Inlandets teknikpark ska
skapa en gemensam plattform för de tillverkande
industrierna i Dorotea, Storuman, Vilhelmina och Åsele.
Syftet är att öka och behålla
kompetensen i regionen och
matcha utbildningar med
näringslivets behov.
Inlandets teknikpark är ett samarbete mellan tio industriföretag
i fyra kommuner. Kommunerna
och gymnasieskolorna är aktiva
parter i arbetet och Malgomajskolan är initiativtagare till hela
samarbetet.
Temat för industrikonferensen
i oktober var industrins ökade
krav på närhet och flexibilitet
som är en stor möjlighet för

inlandets företag att bättre förstå
de större aktörernas krav och
förväntningar.
Sara Lagerfelt, ME manager
från GE Healthcare i Umeå beskrev hur ett av världens största
företag jobbar och hur de tänker
kring samarbetet med underleverantörer. Robin Norman från
ProcessIT lyfte fram exempel där
man senaste åren helt har automatiserat olika verksamheter.
Företagen behöver kunna arbeta och styra processer genom
direktuppkoppling mot kunderna. Det är viktigt att vara konkurrenskraftig och kunna bemöta
tids- och flexibilitetskraven som
finns både på den lokala och
globala marknaden.

Nystartat gårdsbryggeri Barsele satsar på öl

Erika Kristoffersson och
Fredrik Rönnholm i Barsele
har startat Gårdsbryggeriet
65°N i Barsele.
– Nu har vi fått jäskar och kokkärl
på plats i bryggeriet, berättar
Erika. Företaget har fått godkänt
investeringsbidrag från Länsstyrelsen och kan därför effektivisera produktionen ytterligare.
– I början det den lokala markna-

den vi satsar på, bland annat har
vi fått fram en riktigt god lättöl
som vi vill sälja in till matvarubutikerna i kommunen.
Vill du också starta företag? Går
du och funderar på att utveckla ditt intresse för till exempel
livsmedel till ett eget entreprenörskap? Kontakta oss på näringslivskontoret så hjälper vi dig
vidare.

Tre snabba frågor
till Johan Duvdahl,
näringslivschef
Hur har året gått för
Näringslivskontoret, såhär långt?
– Året har gått bra, Näringslivskontoret
möter många företagare som ser positivt
på framtiden. Vi har genom affärscoachen
Karin Lundberg fått Näringslivskontoret
mer närvarande i Hemavan Tärnaby-området, vilket vi fått många positiva reaktioner på. När vi tittar på antalet företagsstöd och volymen på investeringarna ser
vi att företag i Storumans kommun även i
år satsar och utvecklas mer än närliggande kommuners företag.
Vilka utmaningar ser du framöver?
– Det många av våra företag upplever är
att det är svårt att få tag i kompetens. Det
gäller i de flesta branscher och är enskilt
den mest avgörande faktorn för våra företags framtid. Här har vi ett jobb att göra
gemensamt. Jag tror att svaren ligger i att
jobba dels med nyanlända men även med
utflyttade kommunbor. Hur kan vi göra
det attraktivt för de som har en koppling
till bygden att komma ”hem” efter att ha
sett sig om i världen? Det måste vi jobba
mer med tillsammans.
Hur är läget bland Storumans företagare?
– Vi på näringslivskontoret möter
företagare varje dag, många beskriver
en tuff och krävande vardag, där förutsättningarna att driva företag i en liten
glesbygdskommun har sina utmaningar.
Kommunen som till viss del påverkar
förustättningarna har några områden
både på politisk och tjänstemanna nivå
som vi behöver förbättra. Det som gläder
mig är att våra företagare trots detta ser
stora fördelar och en ljus framtid att med
att just driva sitt företag i vår kommun.
Mycket av min positiva framtidstro på
Västerbottens inland kommer från våra
företagares syn på morgondagen.

