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Aktuella upphandlingarVi jobbar för Näringslivet

• Nyanläggning av Localizer bana 
15 Hemavan Tärnaby Airport 

Mer information om våra
upphandlingar kan du få av Erika 
Hjukström eller på 
www.storuman.se/pagaendeupp-
handlingar

Näringslivschef
Johan Duvdahl
johan.duvdahl@storuman.se
070-379 31 15

Projektledare ”Samhandling
vid stora investeringar”
Jimmy Lindberg
jimmy.lindberg@storuman.se
070-655 04 80

Projektadministration och 
upphandling
Erika Hjukström
erika.hjukstrom@storuman.se
072-249 16 36

Näringslivssekreterare
Mona Olofsson
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 affärskontakter. Följ oss på sociala medier: facebook.com/storumanskommun • 
twitter.com/storumanskommun

Lediga jobb i Storuman 
kommun
Just nu har vi många lediga jobb på 
Storumans kommun. Vi söker bland 
annat förskolelärare, sjuksköterskor, 
fritidspedagoger och grundskolelära-
re. Vi annonserar alla våra lediga jobb 
på www.storuman.se/ledigajobb

Vi söker nya projektledare 
till nytt näringslivsprojekt
Under juni månad kommer vi att 
börja annonsera efter flera nya pro-
jektledare till sökt näringslivsprojekt. 
Rekryteringen kommer att starta om-
gående när annonsen kommer ut på 
platsbanken samt på www.storuman.
se/ledigajobb

Stor efterfrågan på arbets-
kraft i Storumans företag
Många företag i Storuman letar efter 
ny personal just nu. Det finns många 
lediga jobb inlämnade på platsban-
ken men många företag letar perso-
nal utan att annonsera.  Behöver du 
hjälp med till exempel parrekrytering? 
Hör av dig till oss på Näringslivskontoret. 

Projektet ”Attsam” är igång
Projektet ”Attraktivitetsåtgärder i 
samverkan” är inne på andra året. Vi 
fortsätter att rusta upp utomhusmil-
jön i Storumans centralort. Har du 
som företagare önskemål och förslag 
på vad som behöver göras? Kontakta 
projektledare Emil Lundström emil.
lundstrom@storuman.se
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Swedbank i Tärnaby 
Kommunledningen har haft ett 
möte med Swedbank för att 
diskutera vad som händer med 
bankservicen i Tärnaby.

 På mötet fördes diskussioner om 
vad som händer med bankkontoret 
och med framtiden för bankservice 
i Tärnaby.  
   Kommunen har varit i kontakt 
med andra affärsbanker men för 
närvarande finns inget intresse att 
starta upp ett kontor i Tärnaby.   
   Dialog förs även med Bankomat 
AB och Loomis AB som äger Banko-
maten och Serviceboxen och vilka 
framtidsplaner som de har.

Hjälp till dig som företagare
Behöver du som företagare 
hjälp med en investering? 

Kreditgarantiföreningen Norr och 
Handelskammaren var med och 
sponsrade Företagsgalan i Hema-
van. Kreditgarantiföreningen Norr 
arbetar med att hjälpa företagare 
genom att ställa säkerheter, i form 
av borgen, vid upplåning hos bank 
eller andra kreditinstitut. 
   Handelskammaren är en lokal or-
ganisation som samverkar mellan 
företag och företagare med olika 
nätverk, mötesplatser, utbildning-
ar. Läs mer på www.storuman.se/
naringsliv

Teknikutveckling i nya 
projektet Spara 2020
Storumans kommunföretag 
AB ingår i ett nystartat in-
ternationellt projekt, SPARA 
2020 som ingår i programmet 
”Northern Periphery & Arctic 
Programme”.

Projektet ska arbeta med utveck-
ling av ny teknik och nya tankesätt 
för att minska utgifter och öka in-
täkter på flygplatser. Fjärrstyrning 
av trafikledning, säkerhetskontroll, 

incheckning, övervakning och 
andra funktioner, på flygplatser 
är exempel på frågor som skall 
hanteras i projektet. 
   Målet är i första hand att med 
utveckling av ny teknik säkerställa 
de mindre flygplatsernas framtida 
överlevnad, till exempel Hemavan 
Tärnaby Airport.  
   Om du har frågor är du välkom-
men att kontakta projektledare 
Mikael Fredriksson, mikael.fre-
driksson@storuman.se eller på 
telefon 0951-140 00. 


