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Nytt om näringslivet
Lediga industrilokaler

- Blåvägen 209 i Storuman, Verkstadslokal 413 meter2
- Industrivägen 15 i Tärnaby, verkstadslokal inklusive personalutrymmepå 209 meter2 med med tillhörande loft 44 meter2
Kontakt: Anders Johansson 0951-141
72, anders.johansson@umluspen.
storuman.se för mer information.
Hör av dig om du vill att vi ska lägga
ut din lediga lokal här i kommande
nummer!

Personalförändringar på
Näringslivskontoret

Nu är det dags för höstensföretagsbesök
Snart är det dags för höstens
stora företagsbesöksdag. Nu
fokuserar vi på kommunens
östra del.
Den 11 november kommer kommunens tjänstepersoner och
politiker åka ut och besöka företag
i kommunens östra del.
Syftet med besöksdagen är att få
bättre dialog mellan kommunen
och företag samt en bättre förståelse för näringslivets förutsättningar och utmaningar.
Det blir tredje gången vi genom-

för denna aktivitet. Tidigare har vi
varit i Hemavan och Tärnaby och
i Storuman. Våra företagsbesök är
en bra möjlighet för er företagare
att på ett enkelt sätt träffa oss från
kommunen.
Det har varit uppskattat både av
de företag som fick besök och hos
kommunens folk, därför kommer
detta att bli en återkommande
aktivitet så länge vi känner att det
ger positiv respons. Vill du ha besök, anmäl ditt intresse till någon
av oss på Näringslivskontoret.

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

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

Jimmy Lindberg
Projektledare ”Samhandling
vid stora investeringar”
jimmy.lindberg@storuman.se
070-655 04 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 erfarenhetsutbyte och affärskontakter. Följ oss på sociala medier: facebook.com/storumanskommun •
twitter.com/storumanskommun

Johan Duvdahl är från och med september VD på Industri och Logistikcentrum AB på 40 procent övriga 60
procent är han som tidigare näringslivschef.
Erika Hjukström är anställd som
huvudprojektledare i Möjligheternas
Region på 75 procent, övriga 25 procent är hon som tidigare upphandlare
åt Storumans kommun.
Helene Lindqvist är anställd på 50
procent som projektadministratör i
Möjligheternas region.

Ny mäklare i Storuman

Fastighetsbyrån har öppnat kontor
i Swedbanks lokaler på Skolgatan i
Storuman.

Projektledare till
Möjligheternas region

Vi har förlängt ansökningstiden
till tjänsten som projektledare för
Möjligheternas region i Tärnaby. Sista
ansökningsdag är 15 oktober. Ansök
på www.storuman.se/ledigajobb

Aktuella upphandlingar
Information om våra
upphandlingar kan du få av Erika
Hjukström eller på
www.storuman.se/pagaendeupphandlingar

Projektet på Norra industri går vidare
Tipsa oss!
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, som når tusentals
personer varje vecka.

En oplanerad geoteknisk
undersökning som visade sig
vara nödvändig har nu genomförts, detta har försenat
upphandlingsunderlaget för
markjobbet från den 15 augusti till den 18 september.
Vidare har kommunen samrått
med Vattenfall och enats om en
samförläggning av den elledning
som korsar vägen och som har för
låg frihöjd ner till vägbanan för att
få stå kvar.
Dessutom har en infiltrationsanläggning upptäckts i projekteringen och som Fortifikationsverket
inte meddelat om i samrådsförfarandet. Det kan nu gå vidare utan
att detta skall innebära några
problem för utförandet.

Materialvägen och även anslutande del av Ringvägen har belagts
med ny asfalt. Tekniska kontoret
bedömer fortfarande att man kan
påbörja gräva terrassen för vägbanan under hösten även om det
kan innebära att det ligger snö på
backen.
Därtill behöver det göras kompletterande skogsavverkningar ut
mot E45 för skoterledens dragning. Slang kommer att läggas i
vägkanten för bredband och för
framtida gatljus. Laisbäcks gräv
kommer att påbörja arbetet denna vecka och det beräknas ta 3 arbetsdagar. För frågor om ärendet
vänligen kontakta tekniska chefen
Magnus Andersson.

Frukostmöten på Företagscentrum
Missa inte höstens frukostmöten på Företagscentrum. Frukosten
serveras från kl. 7.30 och mötet börjar 8.00. Alla är välkomna att mingla, äta frukost och lyssna på våra aktuella teman. Höstens möten är 7
oktober, 4 november och 7 december. Boka in datumen i din kalender.
Vi bjuder alltid på frukost!

Praktik med Tekniksprånget

Under hösten är Jannike Norum praktikant på tekniska avdelningen. Praktiken
ingår i Tekniksprånget som drivs av
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, på uppdrag av regeringen. Målet
med praktiken är att öka söktrycket
till ingenjörsutbildningarna, ge ungdomar en målbild så att de slutför sin
utbildning men även möjlighet för oss
som arbetsgivare att knyta långsiktiga och starka band med ungdomar
för framtiden. Jannike Norum är en
”Storumantjej” som gått naturvetenskapliga programmet på Tannbergsskolan i Lycksele samt läst ekonomi i 1
år på högskolan. Hon började hos oss
den 1 september och ska vara här i fyra
månader.

