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

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

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 affärskontakter. Följ oss på sociala medier: facebook.com/storumanskommun • 
twitter.com/storumanskommun
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Karin Karlsson
Affärscoach/projektledare
Möjligheternas region
karin.karlsson@storuman
073-060 21 37

Coenraad Coster
Affärscoach/projektledare
Möjligheternas region
coenraad.coster@storuman.se
072-523 41 41

Lördagsöppna butiker 
Handelsgruppen i Storuman träffas 
regelbundet för planering av ge-
mensamma aktiviteter. I år har man 
förutom ordinarie evenemang be-
stämt sig för att ha lördagsöppet till 
kl. 16.00 några gånger per år. Premiär 
för långlördag blir den 27 februari. 
Förutom handeln så vill de gärna att 
caféer, restauranger och andra företag 
och föreningar är med och deltar med 
aktiviteter som drar folk och kunder. 
Vill du vara med? Kontakta Tryckeriet 
i Storuman som sköter samannonse-
ringen. Du når Tryckeriet på 0951-100 17. 
Vi ses på lördagsöppet!

Vinn ett aktiebolag med
AB Västerbotten
Idétävlingen AB Västerbotten har 
fem aktiebolag som väntar på idérika 
människor. Har du en bra idé eller är 
du på väg att starta ett företag kan du 
vinna ett färdigt aktiebolag och stöd 
från en mentor. Anmälan är öppen 
fram till 12 februari. Läs mer och gör 
din anmälan på www.abvasterbotten.se

Aktuella upphandlingar
- Bussresa till Stockholm  
- Plankonsult för upprättande av 
detaljplan 
- Kundval i hemtjänsten 
Kontakta Erika Hjukström om du har 
frågor om vårt upphandlingsarbete.

Inlandets Teknikpark vill samarbeta med Storuman
Inlandets Teknikpark var på 
plats för att berätta om sin 
verksamhet på årets första 
frukostmöte med Företagarna. 
Inlandets Teknikpark är ett initativ 
från Åsele, Dorotea och Vilhelmina 
som arbetar för att upprätta en ge-
mensam plattform för utveckling 
av tillverkande industri, teknikpro-
gram vid gymnasiet och en stark 
förankring i akademien. Deltagan-
de företag har fått vara med och 
göra en behovsanalys och utifrån 
den arbetar Inlandets Teknikpark. 
Det finns till exempel behov av 
produktutveckling, förbättrade 

kvalitetssystem och kartläggning 
av interna produktionsflöden. 
Teknikparken arbetar nära Umeå 
Universitet genom olika samar-
beten. En viktig del av Teknikpar-
kens uppdrag är att föra samman 
näringslivet, skolan och akademin 
i regionen. Under 2015 placerades 
det ut 3D-skrivare på skolor i Åsele, 
Vilhelmina och Dorotea för att 
eleverna tidigt ska komma i kon-
takt med avancerad teknik.  
   Inlandets Teknikpark vill nu att 
Storuman ska vara med i samarbe-
tet. Kontakta Näringslivskontoret 
vid frågor. 

Från den 4 januari  har Tärna-
by en ny bilmekaniker. 
Tobias Axelsson tog då över verk-
staden Tärna Mek i Tärnaby från 
Olle Gullerfelt som efter 23 år i 
företaget nu valt att gå i pension 
   Tobias skruvar i allt som har en 
motor, inget uppdrag är omöjligt 
för honom. Den lokala bilverksta-
den är säkrad i många år framöver 
tack vare en lyckad företagsför-
säljning.

Ny ägare på Tärna MEK



Projekt Innovativ Turism i Lappland Lunchseminarium om
datacenterindustrin
Datacenterindustrin är en framväxande 
basindustri med stora möjligheter för 
norra Sverige. Under seminariet berät-
tar vi om den snabba utvecklingen av 
datacenterbranschen, möjligheterna för 
norra Sverige samt hur det kommande 
projektet praktiskt kan stötta företag 
som är intresserade av och vill utveckla 
erbjudanden för området datacenter och 
molntjänster. 
Tid: 17 februari kl. 11.00-13.00
Anmälan: jimmy.lindberg@storuman.se 
senast 15 februari. Plats meddelas efter 
anmälan.

Enkät om företagsklimatet i 
Storumans kommun
Just nu pågår en stor enkätundersökning 
om företagsklimatet i alla Sveriges kom-
muner. Är du företagare och har fått en 
enkät ber vi dig att svara på frågorna.  
   Dina svar är viktiga för att vi ska kunna 
utveckla och förbättra vårt arbete med 
företagsklimatet i Storumans kommun. 
   I enkäten ber Svenskt Näringsliv före-
tagen att bedöma en rad faktorer som 
påverkar det lokala företagsklimatet, 
till exempel den kommunala servicen, 
attityder till företagande och kompetens-
försörjning. 
– Dina svar är väldigt viktiga för oss som 
arbetar med näringslivsfrågor på kommu-
nen. Vi behöver veta vad ni är nöjda med 
och vad vi kan bli bättre på. Ta dig tid att 
svara på frågorna och var med och skapa 
ett bättre företagsklimat i Storumans 
kommun, säger Johan Duvdahl, närings-
livschef.

After work med Företagarna 
på Hotell Toppen
Fredag 12 februari träffas vi på Hotell 
Toppen, äter gott tillsammans och får 
höra vad Peder och Elisabeth har för spän-
nande idéer med hotellet framöver. Hotell 
Toppen erbjuder 10 procents rabatt på 
både mat och dryck för alla som är med-
lemmar i Företagarna. Anmäl er senast 9 
februari till storuman@foretagarna eller 
070-644 49 66.

INTILL är ett samverkanspro-
jekt  mellan de tre destinatio-
nerna Gold of Lapland, Visit 
Hemavan Tärnaby och Destina-
tion South Lapland. 

Målet med projektet är att lyfta 
turismen i området. Projektet ska 
arbeta för att öka andelen interna-
tionella besökare och skapa kon-
kurrenskraftiga destinationer som i 
sin tur gynnar näringslivets tillväxt. 
Destinationerna ska vara ekono-
miskt, socialt och ekologiskt hållba-
ra när projektet avslutas år 2018. 
– Vi ser det som en stor chans för 
våra företag i besöksnäringen att 
synas och utvecklas genom sam-
verkan och delaktighet i det över-
gripande arbetet som Visit Hema-
van Tärnaby för destinationen och 
i vår kommun, säger Sofi Marberg, 
huvudprojektledare INTILL/Hema-
van Tärnaby.  
INTILL jobbar bland annat med-
marknadsföring och försäljning 
mot internationell och nationell 
marknad. Projektet ska också arbe-
te med strategisk destinationsut-
veckling och så kallad klustersam-
verkan för att hitta nya former av 
samverkan. En viktig del är att hitta 

finansiella lösningar för framtiden 
för att kunna investera i turistiskt 
viktiga områden som höjer attrak-
tiviteten. 
– Jag hoppas att våra företagare i 
kommunen ser arbetet i INTILL som 
en tillgång och att det inbjuder 
till nya samarbeten, att tankar blir 
verklighet och nya utvecklande 
aktiviteter tar form. Ring mig eller 
maila så bjuder jag på en kopp 
kaffe och en pratstund. Tillsam-
mans kan vi nå långt och det känns 
som att en spännande resa tagit sin 
början, säger Sofie Marberg. 
Kontakt: sofi.marberg@hemavan-
tarnaby.se, 0954-148 65. 
Följ gärna INTILL på Facebook!

Marknadsföring är för många 
företag en stor utmaning. Att 
använda sociala medier som 
till exempel Facebook är van-
ligt, men hur gör du för att nå 
det bästa resultatet? 

Vi bjuder in er till en föreläsning 
med Sara Idenfors om hur du 
marknadsför ditt företag på Face-
book. Efteråt kommer våra affärs-
coacher att hjälpa dig skapa en 

Facebooksida för ditt företag och 
Sara svarar på dina frågor.  
Det här evenemanget är för alla 
företagare som ganska nyligen har 
startat företag eller drivit företag i 
upp till tre år. 
   Genom vår videokonferenslös-
ning, kan du delta i Storuman eller 
i Tärnaby. Föreläsningen är gratis. 
Anmäl dig till Karin eller Coenraad. 
Tid: Onsdag 24 februari kl. 17.45.  

Hur marknadsför jag mitt företag på Facebook?


