
Agnico Eagle är ett kanaden-
siskt multinationellt gruvfö-
retag som bryter och förädlar 
guld i Finland, Kanada och 
Mexiko.

Bolaget har nu köpt guldfyndig-
heten i Barsele av Orex. Agnico 
grundades 1957 och är med sina 
5 000 anställda en av de största 
guldproducenterna i världen.  
   Tanken är nu att projektera för 
cirka 20-30 miljoner kronor per 
år vilket är en snabbare takt än 
tidigare.  
   Idag har företaget sex anställda 
som arbetar i Storuman och totalt 
är det ett 20-tal personer som 
arbetar inom projektet exklusive 
underentreprenörer. 

Sedan augusti håller företaget till 
i NCCs gamla lokaler i Storuman 
och hyr därtill 1 500 kvadratme-
ter av Biostor för att förvara sina 
borrkärnor. Platschef i Storuman 
är Kåre Höglund. Kontakt: kare.
hoglund@agnicoeagle.com, 070-
243 90 33.
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Aktuella upphandlingar

Vi jobbar för Näringslivet

- Servicetjänster vid Sibyllagårdens 
äldreboende 
Information om våra
upphandlingar kan du få av Erika 
Hjukström eller på 
www.storuman.se/pagaendeupp-
handlingar

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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Agnico Eagle har nu sex anställda i Storuman

Familjen i Tärnaby
Den 7 november öppnar Ola 
och Maria Söderlund kaféet 
”Familjen ”i Tärnaby. 

Familjen ska bli ett ställe med fa-
miljär och hemtrevlig känsla som 
erbjuder gott kaffe, fikabröd samt 
lättare rätter med fokus på vegeta-
riskt, allt lagat från grunden.

Ny byggnadsinspektör
Martin Linder efterträder 
Stig-Lennart Nestander som 
byggnadsinspektör på Storu-
mans kommun från årsskiftet 
2015/2016.  Martin har under 
de senaste nio åren varit verk-
sam i Tärnaby/Hemavanom-
rådet och bedrivit egen bygg-
nadsverksamhet, i samverkan 
med andra väl meriterade 
yrkesgrupper.  
- Jag har även haft uppdrag 
som kontrollansvarig för fan-
tastiska fritidshus/lägenheter, 
samt utfört besiktningar. Min 
målsättning är att med glimten 
i ögat utföra ett väl godkänt 
arbete på miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden, säger 
Martin Linder. 

Invigning på restaurang 
Björk i Hemavan
Helgen 11-13 december invi-
ger Hemavan Alpint sin nya 
backrestaurang som ligger vid 
toppen av Solkattsliften. 

Frukostmöte 4 november
Månadens tema är näthandel. 
Frukost serveras från kl. 7.30, 
mötet börjar 8.00. Bondevägen 4. 


