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Vi som jobbar på näringslivskontoret 

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

Erika Hjukström
Huvudprojektledare 
Möjligheternas region och 
upphandlingsansvarig
erika.hjukstrom@storuman.se
072-249 16 36

Mona Olofsson
Näringslivssekreterare
mona.olovsson@storuman.se
070-547 60 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 erfarenhets-
utbyte och a� ärskontakter. Följ oss på sociala medier: facebook.com/storumanskommun • 
twitter.com/storumanskommun
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Karin Lundberg
A� ärscoach
Möjligheternas region
karin.lundberg@storuman
073-060 21 37

Coenraad Coster
A� ärscoach
Möjligheternas region
coenraad.coster@storuman.se
072-523 41 41

Luspengymnasiet och Nä-
ringslivskontoret bjöd in 
industri- och tillverkningsfö-
retag och företag med behov 
av teknisk kompetens till en 
dialogkväll den 23 februari.
 Vi diskuterade om hur vi tillsam-
mans kan utveckla utbildning-
arna för att bättre passa våra 
tillverknings- och industriföretag. 
Rektor, skolchef och ledande 
politiker deltog på dialogmö-
tet. Lasse Tanderyd, lärare för 
teknikprogrammet berättade 
om hur teknikprogrammet vid 

Luspengymnasiet fungerar idag 
och vilka utvecklingsmöjligheter 
man ser. Industri- och tillverk-
ningsföretagen och vattenfall 
berättar om kompetensbehoven 
idag och hur ett jobb kan se ut 
på deras företag om några år och 
vilka önskemål de har på utbild-
ningarna. Kvällen utmynnade i 
att en handlingsplan ska tas fram 
för att klara de rekryteringsbehov 
företagen har både på kort och 
lång sikt. Uppföljningsmöte för 
att presentera planen är beslutad 
till maj månad.

Dialog om framtidens teknikprogram Förbättra din hemsida
Funderar du på att utveckla din 
hemsida? Under våren kommer det i 
projektet Möjligheternas Region � nnas 
möjlighet till utbildning om hur du 
kan bli bättre på att jobba med ditt 
företags hemsida. Mer information 
kommer.

Nya ägare till Tärnaby 
begravningsbyrå 
Britta-Karin Winka Svakko tar över Tär-
naby Begravningsbyrå. Hon kommer 
utveckla verksamheten genom att er-
bjuda alla tjänster kring en begravning 
samt även komplettera verksamheten 
med tjänsten byggstäd. Stort Lycka till 
önskar vi på Näringslivskontoret.

Gränslöst i Umeå
Gränslöst i Umfors blir nu även Gräns-
löst i Umeå. Näringslivskontoret önskar 
Anna och Ludvig ett stort lycka till med 
nya butiken!

Sommarlovsföretagare
Även denna sommar kommer vi att 
erbjuda ungdomar prova på att vara 
företagare under sommaren. Innan 
start får de hjälp av oss med bland 
annat a� ärsidé, ekonomi och mark-
nadsföring.
Vi behöver er hjälp här med att:

- Tipsa ungdomarna i er närhet om 
möjligheten.
- Tips på behov ni sett som en som-
marlovsföretagare kan lösa?

Hör av er till oss på näringslivskontoret 
för vidare information.

Funderar du på att ta över 
ett företag?
Hör av dig till oss på Näringslivskonto-
ret så hjälper vi dig vidare.



Johan Duvdahl refl ekterar
Under Västerbottensdagarna på 
Grand Hôtel i Stockholm genom-
förde Storumans kommun dialog-
trä� ar med olika teman.
   Dialogmötet om gruv- och 
mineralnäringar inom Storumans 
kommun med deltagare från 
bland annat SGU, Georange, Ag-
nico Eagels och Tertiary Minerals 
handlade om att lyfta gemensam-
ma utmaningar och samverkans-
områden. 
   Representanter för Tra� kverket, 
transportstyrelsen och Saab med 
� era trä� ades för att diskutera 
framtidens lösningar för små 
� ygplatser där Hemavan Tärnaby 
Airport ses som en tänkt pilotan-
läggning.
   På dialogmötet om vindkraft 
inom Storumans kommun där 
bland annat Vattenfall och Fred 
Olsen Renewebles deltog disku-
terades olika utmaningar för ett 
hållbart vindbruk.
   Innovationsmiljöer i landsbygd 
diskuterades med representanter 
från både o� entliga och privata 
aktörer.
   Sammanfattningsvis kring alla 
fyra möten var att vi � ck god re-
spons för hur vi anordnade detta 
och förde diskussionerna framåt 
på ett konstruktivt sätt med en 
god förhoppning på ett fortsatt 
bra samarbete.

/Johan Duvdahl, 
näringslivschef

Pågående upphandlingar
Läs mer om våra pågående upphand-
lingar på www.storuman.se/pagaeende-
upphandlingar

Nyföretagarinformation i Tärnaby
Skytteanska skolan arrangerade 
i vanlig ordning arbetsmark-
nadsvecka för årskurs 8 under 
vecka 8. Siste talare för veckan 
före elevernas PRAO-vecka var 
Näringslivskontorets a� ärscoach 
Karin som pratade starta eget 
med eleverna. Många ny� kna 
frågor ställdes och � era hade re-

dan planer på vad de ville utbilda 
sig inom. Karin passade på att 
göra reklam för sommarlovsföre-
tagandet som Storumans kom-
mun erbjuder elever födda 2000, 
2001 och 2002 som alternativ till 
feriejobb. Det fanns � era goda 
idéer till företag bland eleverna. 

Ny frisör till Front Frisör i Hemavan
Måndag den 27 februari började 
frisör Vivianne Jönsson på Front 
Frisör i Hemavan, hon är utbildad 
frisör med många års erfarenhet i 
yrket. Vivi är nybliven Tärnabo ef-
ter att ha bort större delen av sitt 
liv i Stockholm. Vi på Näringslivs-
kontoret vill hälsa Vivianne varmt 
välkommen till kommunen!

Länsstyrelsen på besök i Storuman

 Länsstyrelsen Västerbotten har 
varit på företagsbesök i Storu-
man. Emma-Lisa Olofsson, Läns-
styrelsens handläggare av före-
tagsstöd besökte företag och var 
månadens gäst på frukostmötet 
med företagarna. Tillsammans 
med Elisabeth Björkman infor-
merade Länsstyrelsen om vilka 
olika företagsstöd som � nns att 
söka. Under 2016 � ck 23 företag 
i Storuman dela på totalt 13,8 
miljoner kronor. 
Kontakta näringslivskontoret 
om du vill veta mer om företags-
stöd!


