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Vi önskar er god jul och gott nytt år!

Vi på Näringslivskontoret önskar er en god jul och gott nytt år! Vi 
tackar alla våra företag och samarbetspartners för ett bra år.  
Nu tar vi ledigt över helgerna och återkommer med ny energi 2018. 

BA:s klädbod är till salu 
Bengt och Christin har bestämt att 
när Inger, som jobbar hos dem i dag, 
går i pension till hösten kommer de 
att sälja BA:s Klädbod i Storuman. Så 
har du eller någon du känner tankar 
på att starta igång en butik är detta 
din möjlighet. En möjlighet att göra 
något spännande på en mycket cen-
tral plats i Storuman. Vill du veta mer 
ring Bengt på 073-0358815

Vi vill veta mer om närings-
livet i vår kommun! 
Därför kommer vi gärna och hälsar 
på i ditt/ert företag. Vi på Närings-
livskontoret kan berätta lite om vad 
vi håller på med och vad vi kanske 
kan bidra med till er verksamhet. 
Samtidigt hoppas vi få chans att se 
er arbetsplats och höra om företa-
gets resa och upplevelse av att driva 
företag i Storuman.  Allt för att söka 
göra bra bättre! 
Hör gärna av dig till oss om ni är 
intresserade av ett besök: 
johan.duvdahl@storuman.se eller  
mona.olovsson@storuman.se 

Tävla och vinn ett aktiebolag 
Har du en idé du vill utveckla till ett 
företag och bor i Storumanområdet? 
Kan du nu vara med och vinna ett 
aktiebolag. Kurt Stenvalls stiftelse 
Storumans Väl genomför tävlingen. 
Anmäl dig senast 15 januari 2018.  
Läs mer på  
www.storuman.foundation

Compia Storuman Industri 
söker platschef 
Läs mer på: vikstromrekrytering.se

I december hade vi en träff på 
Storumanterminalen. Förut-
om att vi hade trevligt och åt 
middag tillsammans berättade 
Johnny om utvecklingen på 
Storumanterminalen. Johan och 
Mona berätta de om vad som är 
på gång i kommunen och vad 
vi gör på näringslivskontoret. 

Gemensamt diskuterade vi de 
utmaningar som branschen har 
med brist på chaufförer och 
maskinförare samt de framtida 
utbildnings- och lokalbehov som 
finns. Ytterligare träff kommer 
genomföras i mars, då vi planerar 
en resa till Lycksele för att titta på 
TG:s nybyggda lokaler där.

Träff med åkare och maskinentreprenörer


