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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 
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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Möte om Storumandagarna
Du som lokal företagare är viktig för 
Storumandagarna, både i att erbjuda 
besökarna dina tjänster/produkter och 
som samarbetspartner under dagarna. 
Om du är intresserad av att bidra med 
idéer och tankar är du välkommen till 
Café Akkan den 16 mars kl. 18.30. 

Kartläggning av bostäder
Storuman har stor brist på bostäder, 
många som kommer hit för att jobba 
har svårt att hitta någonstans att bo. 
Antalet arbetstillfällen i kommunen 
har ökat markant de senaste åren på 
grund av vindkraftsutbyggnad, vat-
tenfalls upprustning och den turistiska 
expansionen.
Bostadsmarknaden fungerar inte 
optimalt och många permanentboen-
den har vid försäljning blivit fritidshus. 
Genom ett nytt projekt ska vi kart-
lägga var i kommunen det finns hus 
och bostäder som kan vara aktuella 
för uthyrning eller försäljning. I vår 
planeras ett möte med byaföreningar 
som skall bistå med kartläggningen. 
Vi hoppas att ni företag vill bidra med 
era tips eftersom ni rekryterar och har 
insyn i problematiken. Tipsa oss på 
www.storuman.se/tommahus

Frukostmöte
Den 6 april kl. 07.30 är det frukostmöte 
på Storumans Folkhögskola.

Mycket händer i projektet Möjligheternas region

Nu har det börjat hända saker 
i projektet Möjligheternas Re-
gion som pågår i åtta av Väs-
terbottens kommuner. 

Under februari har vi haft en nät-
verksträff för nya företagare i både 
Storuman och Tärnaby över video-
konferens med temat ”Marknads-
föring på Facebook”.  
- Företagen uppskattade möjlig-
heten till information och de nya 
kontakter som skapades. Nätverk 
har bildats som kommer att finnas 
kvar för fortsatt samarbete, säger 
Coenraad Coster, affärscoach.  
Karin Karlsson som arbetar som 
affärscoach i Tärnaby har besökt 

årskurs 8 på Skytteanska skolan 
under deras arbetsmarknadsvecka 
och berättat hur det är att vara 
företagare för att inspirera våra 
unga att tänka företagande som 
en framtida sysselsättning.  
   Affärscoacherna har börjat träffa 
företag och prata affärsutveckling 
och stöttat personer som funderat 
på att starta eget företag.  
- Det är inspirerande att se hur 
många idéer som finns inom 
kommunen, säger Karin Karlsson. 
Har du idéer eller vill utveckla ditt 
företag, kontakta affärscoacherna 
Karin eller Coenraad.

Coenraad Coster har varit på företagsbesök på framgångsrika Lapland Eco Store. 

Karin Karlsson
Affärscoach
Möjligheternas region
karin.karlsson@storuman
073-060 21 37

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



Fortsatt byggboom i Hemavan Tärnaby Utveckla ditt företag med växtkraft
I projektet Möjligheternas region gör vi 
nu en fördjupad insats som går under 
namnet Växtkraft. Här kan du vara med 
och utveckla ditt företag. Växtkraft passar 
dig som är beredd att under två år lägga 
ner tid och engagemang i en process där 
du får hjälp att utveckla både dig och ditt 
företag. Ansökan är inte bindande. I an-
sökan ska du bara uppge företagsnamn, 
organisationsnummer och kontaktupp-
gifter. 
Läs mer på www.storuman.se/vaxtkraft

Bearbetningskoncession i Högland
Den 18 februari beviljade Bergmästa-
ren Tertiary Gold Limited en bearbet-
ningskoncession i Högland som ligger 
intill Kyrkberg, cirka 30 km nv. om 
Storuman. Där vill bolaget bryta fluorid 
eller flusspat som det också kallas. 
   För att få göra detta behöver de även 
skicka in en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) och denna brukar ta 12-18 
månader att göra och sedan ska den 
prövas. 
   Därtill kan Bergsstatens beslut om 
Bearbetningskoncession överklagas av 
sakägare, till exempel markägare. Ett 
överklagande innebär att tillståndet 
för gruvan kommer att bli en fråga för 
regeringen precis som Rönnbäcken, 
Stekenjokk och Kallak.
   Länsstyrelsen säger sig se ”svårighe-
ter med en samexistens med anled-
ning av närheten till vindkraftsparken 
i Blaiken”.  
   Det är uppskattningsvis 11 km 
mellan utkanterna på de berörda 
områdena. Enligt Tertiary beräknas en 
gruvbrytning i Högland generera 200 
arbetstillfällen under en byggfas och 
därefter 88 under driftsfasen. 
   Varje arbetstillfälle i gruvan genererar 
0,5 arbetstillfällen i närområdet. Det 
blir i så fall ett dagbrott med succesiv 
återfyllnad och återställning.

Tipsa oss!
Har du tips på nyheter om näringslivet 
i Storuman? Maila till redaktör 
madeleine.rinman@storuman.se

På bygg- och plansidan händer 
det mycket i kommunen. Vi har 
dubbelt så många bygglov för 
fritidshus beviljade 2015 jäm-
fört med 2014 och vi räknar 
med fortsatt högt tryck under 
2016.

Det är främst i västra delen av kom-
munen det byggs och med Hema-
van som en stark motor.  
- Att planera och bygga i fjällen 
ställer stora krav på alla inblandade 
då det ofta är branta tomter och 
svåra markförhållanden. Men det är 
positiva problem att se samhället 
växa och möta alla nya tomtägare 

som vill bygga sitt drömhus, säger 
Sonja Eliasson, chef på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Även i Tärnaby planeras det för fler 
fritidshustomter. Totalt fick förvalt-
ningen 12 nya planuppdrag under 
2015, jämfört med fem år 2014.  
- Vi kan inte se någon avmattning 
vad gäller ansökningar om bygglov 
för fritidshus. Det är dock en lite 
mindre andel norrmän som bygger 
fritidshus än tidigare år. Att vi gör 
många detaljplaner gör också att 
det kommer att finnas tomter för 
de som vill bygga i området de när-
maste åren, säger Sonia Eliasson.

Företagare samlas på ny skog- och fritidsmässa i Gunnarn 
Initiativtagare och arrangörer till mässan är två av våra företagare, Janne 
Ruonala, SB Mat & Turism och Thomas Granström, Grundfors skogsma-
skiner och Inlandshydraulik. 
- Skogs och fritidsmässan är mötesplatsen i inlandet som har inriktning 
på produkter som rör skog, natur och fritidsaktiviteter, säger Janne Ruo-
nala på SB Mat & Turism som är en av arrangörerna.  
Det kommer att finnas försäljning av mat med lokalproducerade råvaror 
och fika.  


