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

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

Näringslivskontoret, ILC och Möjligheternas region önskar er en 
riktigt trevlig sommar! Nu går vi snart på några veckors ledighet och 
återkommer i höst med nya aktiviteter, företagsbesök och spännan-
de projekt. 

Vi önskar er en trevlig sommar! Ägarbyten bland Storumans 
företag 
Mikaela och Lillemor Löfdahl har tagit 
över Kakbiten i Storuman. Verksam-
heten fortsätter som vanligt med café 
och bageri. 
  Billy Johansson och Jonas Kunosson 
har tagit över Nya Ringcentralen i 
Storuman efter den tidigare ägaren 
Peter Thulesson. 
   Reine Håkansson har tagit över glas-
mästeriet i Storuman.  
   Tommy Söderlund är ny ägare till Nya 
Plåt- och byggspecialisten i Storuman. 
Vi önskar alla nya ägare stort lycka till!

Nya ägare till Tärnaby Alpint 
Från och med den 1 juli 2017 ägs Tär-
naby Alpint av Ulrika och Lars Arrhe-
nius tillsammans med bröderna Hans 
och Jöns Bromée.  
– Tärnaby är en liten skidort med ett 
starkt varumärke som erbjuder något 
unikt. Med sina traditioner och fram-
gångar inom det alpina, i kombination 
med Laxfjällets potential att utvecklas 
är jag övertygad om att vi kan locka till 
oss flera gäster.  
Vi ska nu tillsammans analysera vad 
som krävs för att även anläggningen 
i Tärnaby ska kunna expandera de 
närmaste åren, säger Ulrika Arrhenius.
Vi önskar er lycka till!

Lediga lokaler 
191 m² samt 174 m² Fredrikssons 
fastigheter, Robin Fredriksson 070-385 
80 33.

Civilekonom söker jobb 
Rosanna Iassu är utbil-
dad civilekonom som vill 
etablera sig i storuman. 
Hon har rötter i Långsjöby 
och trivs bra i Storuman. 
Rosanna är utbildad 
ekonom och söker arbete 
inom administration och ekonomi. 

Hon har erfarenhet inom bland 
annat backoffice, som 
lånehandläggare och 
värdepappersadminis-
tratör. Låter det intresse-
ant? Näringslivskontoret 
förmedlar kontakten med 
Rosanna, hör av dig till 

oss för kontaktuppgifter.


