
Näringslivsnytt
Nytt om näringslivet

Aktuella upphandlingarVi jobbar för Näringslivet
• Skolskjutsar för hela kommunen
• IT-system för färdtjänst
• Kundval hemtjänsten
Mer information om dessa 
upphandlingar kan du få av Erika 
Hjukström och 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

Nyheter om näringsliv och tillväxt i Storumans kommun

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 • twit-
ter.com/storumanskommun

Frukostmöte
Välkommen på frukostmöte med     
Företagarna onsdag 4 mars kl. 8.00-
9.00. Plats: Bondevägen 4, Storuman

Turistinformation 
Upphandlingen för kommunens 
turistinformation är klar. Destinations-
bolaget Visit Hemavan Tärnaby ska nu 
ansvara för turistinformationen och vi 
på Storumans kommun önskar dem 
lycka till med det viktiga uppdraget. 

Nystartat fotvårdsföretag 
Linn Andersson har startat upp före-
taget Linns Fotsmedja i Stensele. Linn 
erbjuder medicinsk fotvård, fot- och 
underbensmassage, artikulering och 
SPA-behandling av fötter. 
www.facebook.com/linnsfotsmedja

Nystartsrådgivning
Projektet Entreprenörscentrum avslu-
tades 31 december 2014. Näringslivs-
kontoret tackar för ett bra projekt som 
hjälpt många nya företag att komma 
igång. Du som vill ha hjälp med att 
starta företag är nu välkommen att 
kontakta oss på Näringslivskontoret. 

Information om Svärtträsk
Statens geologiska undersökning, 
SGU, håller informationsmöte om 
återställning av Svärtträskgruvan. 70 
miljoner konor är beviljat för återställ-
ning. Mötet den 25 mars kl. 18.00 på 
Hotell Toppen är öppet för alla. 
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Compia satsar mot framtiden
I april 2014 övertogs Storu-
man Industri AB av Compia i 
Robertsfors AB. 

När nu snart ett år gått har en del 
viktiga investeringar och för-
ändringar gjorts för att förbättra 
produktionen i bolaget. Bland 
annat har en svetsrobot köpts 
in för att öka omsättning och 
kapacitet. Compia tog över efter 

Roland Yngvesson som byggt 
upp företaget under 28 års tid. 
Nu ska positionen stärkas hos 
nya och befintliga kunder.

- Vi har en stark ställning hos 
våra kunder och mycket kom-
petent personal som är viktig 
för vår utveckling, säger Anders 
Wenngren, VD på Compia.

Ny teknisk chef 
Storumans kommun har anställt en 
ny teknisk chef. Magnus Andersson 
är bosatt i Storuman och kommer 
närmast från vindkraftsbranschen. 
Han tar över efter Debora Jonsson 
som nu blir ingenjör på tekniska 
avdelningen.

På företagsbesök. Kommunchef Peter Persson, kommunstyrelsens vice ordförande Karin Malmfjord, 
Anders Wenngren, VD och Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande.


