
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 ut-
byte av erfarenheter och affärskontakter. 

Näringslivschef:
Johan Duvdahl
johan.duvdahl@storuman.se
070-3793115

Näringslivssekreterare: 
Mona Olovsson
mona.olovsson@storuman.se
070-5476080
 
Projektledare ”Samhandling 
vid stora investeringar”:
Jimmy Lindberg
jimmy.lindberg@storuman.se
070-6550480

Följ oss på sociala medier:
facebook.com/storumanskommun
twitter.com/storumanskommun
attraktivastoruman.wordpress.com

Pågående upphandlingar:
Skolskjutsar Gunnarn
Kundval hemtjänsten
www.storuman.se/pagaendeupphandlingar

Näringslivskontoret blir 
entreprenörcentrum
Näringslivskontoret har från 1 
maj tagit över ALMI/Entrepre-
nörcentrums nyföretagarrådgivning. 
Pia Kristiansson har fått ett nytt 
arbete och vi tackar henne för ut-
märkt rådgivning.
  Funderar du på att starta fö-
retag, köpa företag eller har en 
innovation, ta kontakt med Mona 
Olovsson på näringslivskontoret så 
hjälper hon dig ta steget vidare i 
dina planer. 

Nu ska vi snygga upp centrum 
i Storuman. Vi ska städa, måla, 
röja, fixa och förändra så att
vårt samhälle blir trevligare.
Storumans kommun har tillsam-
mans med vattenregleringsfö-
retagen, Trafikverket och lokala 
företagare bildat en arbetsgrupp 
som gemensamt ska se över vad 
som behöver göras för att höja 
attraktiviteten i samhället. 
   Initiativet till projektet kom-
mer från lokala företagare. Storu-
mans kommun avsätter 500 000 
kronor per år under tre år för att 
höja standarden på utomhusmil-
jön i centralorten.
 – Vi tror att det kommer att 
bidra till ett attraktivare
Storuman att bo, leva och vistas i,
säger Emil Lundström, projekt- 
ledare.
   Det kommer bland annat att tas
fram en ny områdeskyltning.

Offentliga ytor och obebyggda
tomter ska röjas upp.
 – Vi ska måla, göra rekreations-
ytor och rastplatser mer inbju-
dande, sanera klotter och byta ut 
gamla staket och skyltar, säger 
Emil Lundström. 
– Alla insatser är av stor betydel-
se, säger Jimmy Lindberg,
projektledare för ”Samhandling
vid stora investeringar”.
   Vid frågor, ring Emil Lund-
ström på 0951-140 62.

Ny turistbyrå i östra 
Storuman
Storumans kommun har via 
Näringslivskontoret upphandlat 
turistbyråverksamhet för kom-
munens östra del.
Turistbyrån ska i samarbete med 
andra aktörer utveckla Storuman 
som ett intressant besöksmål året 
runt. Storumans kommun har skri-
vit avtal med entreprenören Dia-
manthuset Sverige AB, som sedan 
tidigare driver Storumans camping. 
Avtalet för turistbyrån gäller fram 
till och med december 2014. 
   

Storumans camping uppfyller Vi-
sitas krav på auktoriserad säsongs-
öppen turistbyrå. Det omfattar till 
exempel krav på kapacitet, service-
nivå och öppettider. 
  Vi har ställt höga krav på god 
tillgänglighet för alla. Näringslivs-
kontoret önskar Patrik och Maria 
på Storumans camping lycka till 
med turistbyrån i sommar!

Snyggare centrum i Storuman

Emil Lundström, ansvarig projektledare, och 
Jimmy Lindberg som skrivit projektansökan.

      Näringslivsnytt juni 2014

Turistbyrån som täcker östra Storuman finns centralt och 
lättillgängligt på Storumans camping vid badsjön.


