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Vi jobbar för Näringslivet

Johan Duvdahl
VD för ILC AB och 
näringslivschef
johan.duvdahl@storuman.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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14,6 miljoner till företag i 
Storumans kommun
Varje år får Länsstyrelsen pengar av 
regeringen som ska användas till olika 
företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa 
länets företag att få en långsiktig 
lönsamhet och tillväxt. Under 2015 
blev 18 företag i Storumans kommun 
beviljade företagsstöd på tillsammans 
14, 6 miljoner kronor med totala inves-
teringar på drygt 38 miljoner kronor. 
Hör av dig till oss på näringslivskonto-
ret så hjälper vi dig undersöka möjlig-
heten till företagsstöd. 

Frukostmöte med Företagarna
Företagarna Storuman bjuder in till 
frukostmöte följande dagar:
- 7 oktober
- 11 november 
- 2 december
Det blir ett aktuellt ämne på varje träff 
och kommunledningen kommer att 
bjudas in varje gång för dialog i aktuel-
la frågor med er företagare.
Mer information kommer inför varje 
frukostmöte. Företagarna bjuder på 
fika. 

Pågående upphandlingar
- Norra industriområdet
- Flisning
- Tekniska konsulttjänster
- Belysningsunderhåll
- Leasingbilar
- Maskintjänster
- Snöröjning, lastning/lossning o andra 
tjänster vid Storumanterminalen

Läs mer om våra kommande och pågåen-
de upphandlingar på:
www.storuman.se/pagaendeupphandlingar

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

Näringslivskontoret har 
pratat med Maria och Patrik 
Färm som driver Campingen 
i Storuman och turistinfor-
mationen om hur sommarsä-
songen varit.

– De flesta av campingens besö-
kare är på väg någonstans och 
ser Storumans camping som ett 
bra stopp, de flesta besökarna 
är norrmän och de är på väg till 
kusten runt Umeå eller andra 
ställen i Sverige. Många är på väg 
till Lycksele där det finns en bad-
park. Så de flesta gästerna stan-
nar en natt för att sedan fortsätta 

sin resa, säger Maria Färm. 
   Turistinformationen får ofta 
frågor om är om det finns något 
fyndvaruhus, typ Dollarstore, 
som väldigt många norrmän 
gillar.  
– Vi får även hel del frågor om 
vandringsleder, då norrmännen 
gillar att gå på ”tur”, säger Maria 
Färm.  
  Campingästerna i Storuman 
uppskattar närheten till centrum, 
de vackra omgivningarna som till 
exempel Luspholmen och Utsik-
ten.

Storumans camping summerar sommaren



Det händer mycket i vår 
kommun just nu. Attraktiva 
boenden eftersöks, främst 
i vår vackra fjällmiljö men 
behov för det finns också i 
centralorten Storuman. Det 
finns också efterfrågan av 
industrimark.  
Med anledning av den stora 
efterfrågan så har miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
många detaljplaneärenden på 
gång.  
   Totalt har vi 21 pågående ären-
den. Förutom arbetet i Storuman 
med en utveckling av terminal-

området planerar vi för hyreshus 
både i Storuman och i Tärnaby.  
   I Hemavan är det aktuellt med 
tomter för permanentboende, 
fritidshusområden samt ett nytt 
campingområde i västra delen av 
samhället. Hantering kan ta allt 
mellan 6 till 18 månader.  
   Vi som jobbar med detaljpla-
nering är planhandläggare 
Ulrika Kjellsdotter, planerare/
byggnadsinspektör Ulrik Norgren 
och Sonja Eliasson (miljö- och 
samhällsbyggnadschef/stadsar-
kitekt). Läs mer på vår hemsida 
om pågående planarbeten. 

Växtkraft har startat upp 
Som vi tidigare skrivit om håller vi 
på med en aktivitet inom projektet 
Möjligheternas Region som heter 
Växtkraft. Vi har valt ut fem företag 
som får vara med i aktiviteten. I slutet 
av juni hade vi en kickoff-träff där vi 
har gått igenom vad alla företag kan 
förvänta sig.  
   Det kommer att bli en intensiv 
process där alla företag kommer att 
gå igenom en förändringsprocess. 
Alla företag som inte har kommit 
med inom Växtkraft men som har 
anmält sig kommer att få en individu-
ell handlingsplan för att arbeta med 
utveckling.  
   Våra affärscoacher kommer att ta 
kontakt med er under de kommande 
månader. Läs mer på: http://www.
mojligheternasregion.se/mojlig-
heternas-region-informerar/antli-
gen-har-det-borjat/

Ny bilverkstad i Hemavan 
Bygget av 1 140 kvadratmeter bilverk-
stad i Hemavan är igång. Det kommer 
att finnas bilverkstad, biltillbehörsbu-
tik, spolhall, bilrekonditionering, café, 
butikslokal tillgänglig att hyra för till 
exempel skoterhandlare m.m. 

Inbjudan till Inlandets indu-
strikonferens i Vilhelmina-
Den 7 oktober arrangerar Inlandets 
Teknikpark en industrikonferens. 
Under dagen kommer vi diskutera 
digitalisering, de globala aktörernas 
krav och förväntningar och nätverks-
byggande för kompetens och resurser.
Under dagen kommer Inlandets tek-
nikpark invigas. Läs mer om program-
met och hur du anmäler dig på www.
storuman.se/industrikonferens

...Till sist vill vi tipsa om att vi snart 
kanske kan dricka lokalproducerad 
öl i Storuman. Spännande saker är på 
gång i en av Tryckeriets lokaler.

Stor efterfrågan på mark och tomter i kommunen

Vi satsar på laddinfrastruktur
Storumans kommun har beslutat 
om en strategi för laddinfrastruktur 
som sträcker sig till 2030 med mål 
för kommunen som handlar om 
hur vi ska bli mer hållbara och bryta 
vårt fossilberoende.  
   Att ladda elbilar via en destina-
tions- eller snabbladdare går be-
tydligt snabbare än att ladda bilen 
hemma, och det är nödvändigt att 
vi kan tillhandahålla infrastruktur 
för elbilar med tanke på trafik- och 
turistflödet. Vi har i strategin pekat 
ut 13 platser i kommunen där vi i 
första hand vill se etableringar uti-
från tillgänglighet, service- och
handelsperspektiv. Läs mer om
laddinfrastrukturen på kommunens
hemsida.

Investerardagar i Hemavan 
Tärnaby
Den 20-21 september genom-
för Storumans kommun till-
sammans med Visit Hemavan 
Tärnaby en ny satsning. Med 
Investardagarna vill vi visa upp 
fjälldestinationen Hemavan 
Tärnaby och dess potential. Da-
garna riktar sig i första hand till 
investerare och finansiärer.  
   Beslutsfattare från både Storu-
mans kommun och Länsstyrel-
sen finns på plats samt regionala 
företrädare och representanter 
från det lokala näringslivet/ 
besöksnäringen. Deltagarna får 
chans att byta kontakter, ta del 
av vad som gjorts och vad som 
planeras. 


