
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 Olofsson
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:
Kundval hemtjänsten
Ledarmaturer till elljusspår
Omhändertagande av avfall
www.storuman.se/pagaendeupphandlingar

Hänt i Storumans näringsliv...
…Yamaha har ny återförsäljare i  Storuman. D N Motor AB, Dan Erik 
Stenvall även ägare av Stenvalls busstrafik AB. De har sina lokaler i nya 
Träbiten (gamla Råsunda Mekaniska).
…Hemavan har fått två nya hårfrisörer på Fixa Hårstudio, Gabriel-
la Ringbrant och Sandra Östhagen. Lena Theander som tidigare drev 
frisörsalongen har gått vidare till nya utmaningar på Hemavan Tärnaby 
Airport.
... Ica Supermarket Storuman har fått nya ägare. Alexandra och Toni 
Gullfors har tagit över butiken och ska satsa på närproducerat, prisvärt, 
ekologiskt och bra service.
...Fysio Fitness 333, tidigare Åbackens gym, har bytt ägare. Mathias 
Bäcklund tar över gymmet från 1 november. Gymmet kommer att 
flytta till ny lokal centralt beläget i Storuman. Läs mer i nästa nummer 
av Näringslivsnytt
....Nordebo Förvaltning AB med Pontus Uddh och Klas Dagertun har 
tagit över Hemavans  Wärdshus. Pontus Uddh blir VD och aktiv i verk-
samheten på daglig besis.

Vindkraft innebär lokala affärsmöjligheter

  Näringslivsnytt oktober 2014

Vid en genomgång där samtliga 
vindkraftsprojektörer i kommunen 
kontaktats visade det sig att 61 verk 
är uppförda men att så många som 
380 verk planeras. 
   Av dessa är många inte färdiga 
med tillståndsprocessen och endast 
10 % har ett bygglov idag. Men det 
kan komma att röra på sig under 
2015-2016. Det är därför viktigt att 
våra företag håller sig framme och 
känner till det behov som finns.    
   Till Blaikenprojektet har företag 
som erbjuder marktjänster, an-
läggning, boende, elinstallationer, 
drivmedel, plåt, mekanik, VVS, 
livsmedel och däckbyten anlitats. 
- På servicesidan är personal från 
Rumänien anlitad men det vore 
bra om vi hade kompetens lokalt. 

Personalen behöver mast och stolp-
intyg samt en läkarundersökning. 
Jag vill slå ett slag för att lokala 
företag och mekaniker ser möj-
ligheter i den framväxande vind-
kraftsbranschen i Storuman, säger 
Robert Lundberg, Vindtekniker på 
SEU.
    Storumans kommun planerar en 
näringslivsträff den 13 november 
med syfte att hjälpa till att knyta 
kontakter och bana väg för nya 
lokala affärer i vindkraftbranschen.    
På plats finns nätägare, vindkraft-
bolag samt företag som vill in, eller 
redan är inne i branschen. Vill ditt 
företag delta? Kontakta Jimmy 
Lindberg för mer information, 
jimmy.lindberg@storuman.se 

Vindkraften är en näring med stor utvecklingspotential i Storuman. 
Många nya anläggningar kan komma att byggas i framtiden. Nu 
planeras en näringslivsträff med fokus på vindkraft för Storumans 
företagare för att underlätta nya lokala affärsmöjligheter.

Strömma Fjäll blir Hemavan Alpint
Strömma fjäll som varit en del av Strömma-
gruppen i många år byter ägare och namn 
till Hemavan Alpint AB.                             
Strömma Fjäll som har ingått i Strömmag-
ruppen sen 1999 säljs till Investment AB 
Autopoiesis som har samma ägarkrets som 
Strömma. 
   Bolagets VD, Christian Björklöf sitter med i 
Strömmas styrelse och är väl insatt i verksam-
heten. Första prioritet blir att investera i en ny 
toppstuga i Hemavan.
- Vi ser fram emot ett utvecklande samarbete 
med Hemavan Alpint, säger Johan Duvdahl, 
näringslivschef på Storumans kommun. 


