Näringslivskontoret arbetar för att ge dig
som företagare i Storuman bästa möjliga
service. Kontakta oss för att få rådgivning
och information kring företagande. Vi har
tillgång till ett stort lokalt nätverk för utbyte av erfarenheter och affärskontakter.

Näringslivsnytt november 2014

Tema: lediga företagslokaler
Just nu finns det lediga lokaler i Storuman och Tärnaby för dig som är
företagare och behöver en lokal. Du kan också alltid kontakta oss på
Näringslivskontoret om du har frågor om företagslokaler.
Från den 1 januari 2015 så har Umluspen en vakant lokal i nya industrihuset Fräsaren på ca 550 m 2 som är lämplig för lättare industriverksamhet.
- Lokalen är toppmodern, säger Anders Johansson, VD på Umluspen.
Industricentrum har en vakant lokal i fastigheten Träbiten 2, Storuman
med en yta ca 420 m 2.
- Det är en utvecklingsbar lokal med tillgång till gemensamma personalutrymmen, berättar Anders Johansson.
Industricentrum har även två stycken lokaler i Tärnaby på Laxnäs 1:108.
Ytor på 196 m 2 respektive 96 m 2 gör att det är lokaler lämpliga för verkstad eller småindustri. Kontakta Anders Johansson 0951-14172 för mer
information.

Domptören har lediga lokaler

I Storumans centrum finns flera lediga lokaler. Gamla gallerians
lokaler passar bra för galleriatänk där flera aktörer kan samverka
och dela på kostnaderna.
Du som söker lokaler centralt i Storuman har nu flera möjligheter att
välja på. I december kommer också Nordeas lokaler bli tillgängliga. Gå
gärna in på www.domptoren.nu för att se planritningar och mer information. Kent Grahn, 070-632 40 49, är kontaktperson. De flesta av
Domptörens lokaler är anpassningsbara efter intressentens önskemål.

NCC söker anbud på fastigheter
NCC i Storuman erbjuder intressenter att
inkomma med anbud
för sina fastigheter,
till exempel kontoret
längs Blåvägen med
tillhörande garage och
förråd. För mer information, kontakta hans.
levander@ncc.se, 091070 26 68 eller 0703706924.
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Fler företagslokaler
Ett antal företag som har lediga lokaler
tillgängliga har hört av sig till Näringslivskontoret. Här finns några både mindre och större lokaler och garagespiltor.
- En garagespilta på 16x3 meter och ett
kontor på cirka 14 m 2 finns ledigt i Storuman. Kontakta Patrik Olofsson, 0703146128 för mer information.
- I Hantverkshuset i Storuman finns två lediga lokaler. En på 139 m 2 och den andra
på 164 m2. Kontakta Roger Fredriksson,
070-635 78 19 för mer information.
- I bussgaraget i Tärnaby finns en ledig
garagespilta. Kontakta Urban Levinsson,
0954-104 60 för mer information.

Nya företaget Trim365 storsatsar på friskvård och träning

Mathias Bäcklund visar runt i lokalen som snart fylls med vikter, maskiner och härligt svettiga motionärer.

I en tidigare ledig lokal pågår det full aktivitet, men
snart är målarburkar utbytta mot löpband, hantlar och
spinningcyklar.
Trim365 flyttar in i ljusa och luftiga lokaler får en stor
avdelning för konditions- och styrketräning både med
fria vikter och maskiner. Gruppträningsverksamheten
kommer att utvidgas rejält med flera nya ledare och för
Storuman helt nya träningsformer.
I konditionsavdelningen kommer det gå att titta på
TV samtidigt som du tränar.
- Jag brinner för friskvård och hälsa, säger Mathias
Bäcklund som äger och driver verksamheten tillsam-

mans med Deborah Lunder. Han har också företaget
Bäcklunds Värme i Sorsele.
- Vi ser gärna att företag tar kontakt med oss för friskvårdssatsningar, till exempel om man vill ha ett eget
pass en gång per månad, säger Mathias Bäcklund.
Gymmet kommer att bli ett så kallat nyckelgym vilket
innebär att alla medlemmar får en egen nyckelkod och
det kommer vara möjligt att träna alla dagar, hela året
om.
Storumanborna kommer att kunna träna kettlebells,
zumba, funktionell träning och mycket mer.
Inflytt och invigning i den nya lokalen blir under
november månad. Under tiden fortsätter verksamheten
som vanligt i den gamla lokalen i Stensele.
Läs mer på www.trim365.se eller följ Trim365 på Facebook.

Näringslivsträff om vindkraft

Tipsa oss om nyheter!

Trim365 är Storumans nya center för gym och friskvård. I november flyttar verksamheten in i en nyrenoverad lokal på 600 kvadratmeter på Järnvägsgatan.

Glöm inte bort att anmäla er till näringslivsträffen
för vindkraftsexploatörer och lokala företagare i
Storuman och Sorsele kommuner.
Välkommen till Hotell Toppen i Storuman 13/11,
12:30-17:00 Arrangerar gör Vindkraftcentrum i
Barentsregionen tillsammans med Storumans och
Sorseles kommuner. Anmälan dig till jonas.lundmark@pitea.se, märk mailet med: ”Vindkraftsmöte i
Storuman”.

Nyhetsbrevet ”Näringslivsnytt” är under utveckling.
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
Facebook, med en räckvidd på tusentals personer varje
vecka.

