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Nytt om näringslivet
Sju framgångsrika år som företagare i Storuman

Jenny Lindberg har drivit 
Café Akkan i sju år. Nu går 
hon vidare mot nya utma-
ningar och vi söker en ny 
entreprenör till vår fina lokal 
på Aktiviteten.  
– Det roligaste har varit att träf-
fa alla kunder. Vi har haft gäster 
från många olika länder till  
exempel men även lokala stam-
misar. Det är en speciell känsla 
att jobba åt sig själv också, 
säger Jenny Lindberg. 
Hon har drivit Café Akkan sen 
2010 och med åren blivit en 
viktig lokal arbetsgivare.  
– Vi har nog haft över 20 olika 

anställda genom åren, som 
mest var vi ungefär tre personer 
här samtidigt, berättar Jenny 
Lindberg som nu ska gå vidare 
mot nya utmaningar i livet. 
– Att driva företag innebär ju att 
man alltid måste planera och 
aldrig kan vara helt ledig, säger 
Jenny Lindberg. 
Annons för en ny entreprenör till 
aktiviteten har varit ute några 
veckor. Mer information om Akti-
viteten finns på  
www.storuman.se/aktiviteten 
Vi på Näringslivskontoret tackar 
Jenny för sju framgångsrika år! 

Företagare från Storuman på visade sina produkter på Nolia Beer
Gårdsbryggeriet 65°N från Barsele  
och Northern Brewers från 
Storuman fanns representerade 
på ölmässan Nolia Beer i Umeå i 
oktober.  
– Det var en bra helg och roligt 
att träffa alla intresserade be-
sökare, säger Erika Kristoffers-
son som driver Gårdsbryggeriet 
65°N tillsammans med Fredrik 
Rönnholm.  

Inbjudan till Entreprenadträff 
7 december bjuder vi in åkare 
och entreprenörer i maskin-
branschen till en träff i bruna 
huset på Storumanterminalen.

Vi träffas klockan 18.00, knyter 
kontakter, äter och diskuterar 
aktuella frågor.

•personalbehov 

•lokalbehov

Johnny Holmgren kommer att 
berätta om framtida planer för 
terminalområdet. Anmälan till 
mona.olovsson@storuman.se 
eller 0951-141 05.

Lediga lokaler 
Lediga lokaler i Entreprenörs-
huset (bredvid Frasses). Här 
finns ett litet kontor på ca 12 
m² och en större spilta på ca 
100 m² som inte är avskilt 
utan ligger tillsammans i ett 
större utrymme Kontakta 
Patrik Olofsson 070-3146128.

Pågående upphandlingar 
Läs mer om våra pågående 
upphandlingar på  
www.storuman.se/upphandling



 

Vi som jobbar på näringslivskontoret 

Karin Lundberg
Affärscoach
Möjligheternas region
karin.lundberg@storuman
073-060 21 37

Erika Hjukström 
Huvudprojektledare 
Möjligheternas region och 
upphandlingsansvarig
erika.hjukstrom@storuman.se
072-249 16 36

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 
erfarenhetsutbyte och affärskontakter. Följ 
oss på sociala medier:  
facebook.com/storumanskommun 
twitter.com/storumanskommun 
Instagram: @storumanskommun

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

Mona Olofsson 
Näringslivssekreterare
mona.olovsson@storuman.se
070-547 60 80

Storumans kommun vill 
förlänga industrispåret från 
terminalen 900 m fram till 
Inlandsbanan, för att göra 
detta behövs en ny infart-
sväg eftersom Trafikverket 
kräver mötesfri passage av 
E45 vilket gör att Timmervä-
gens utfart försvinner.  
Det blir en vägtunnel där järn-
vägen löper under Europavägen 
45 som höjs ytterligare, den rygg 
som finns mot E12-korningen 
förlängs ytterligare i riktning mot 
Vilhelmina genom fyllnad av 
närliggande massor.  
   Vi har jobbat intensivt i en för-
studie med att ta fram underlag 
för en ansökan om medfinansie-
ring. I dagsläget har vi klart med 
29 miljoner kronor som priori-
terade medel i Länstransport-
planen och 7,7 miljoner kronor 
i kommunal medfinansiering.
Ansökan om 36 miljoner kronor 
ska skickas in till Tillväxtverket. 

Vi har bland annat genomfört 
en nyttoanalys som visar att 
projektet har potential att stär-
ka Storuman som transportnod 
och bära sina kostnader på sikt. 
Från Inlandsbanan till Tvärbanan 
är infrastrukturen kommunal, 
det innebär att kommunen 
avgiftsbelägger passager samt 
omlastning.  
   En omlastningsterminal leder 
till kortare lastbilstransporter 
samt järnvägstransporter vilka 
har potential att vara miljömässi-
ga samt förbättra förutsättning-
arna för all transportkrävande 
handel som önskar nyttja vår 
öppna terminal. Genomförande 
planeras för åren 2018-2020. 
   Kontakta Johnny Holmgren vid 
frågor om terminalen eller dess 
transportmöjligheter. För frågor 
om utvecklingsprojektet kontak-
tar du Jimmy Lindberg. Båda nås 
genom kundtjänst  
0951-140 00

Lägesuppdatering om Storumanterminalen Nya aktiviteter i  
Möjligheternas region

• I höst fortsätter vi med 
en ny laguppställning där 
Karin Lundberg nu arbetar 
100 % i projektet, Mona 
Olovsson 25 % och Helene 
Lindqvist 25 %.

• Sommaren påbörjades på 
bästa vis, genom en trevlig 
avslutning av satsningen 
Framgångsrikt företagan-
de där nya entreprenörer 
och befintliga företag 
från både Storuman och 
Sorsele kommun möttes 
och hade en innovativ 
workshop tillsammans.

• Arbetet med Växtkraftsfö-
retagen har landat och vi 
arbetar nu med fortsätt-
ningen på den där Helene 
är ansvarig.

• Karin satsar på olika 
aktiviteter där det som 
redan startat för hösten är 
Digital Marknadsföring, en 
workshopserie där företag 
som vill vässa sin mark-
nadsföring på hemsidan 
och i sociala medier.

• Vi har kickat igång en 
gratis föreläsningsserie på 
Facebook där vi under tio 
tillfällen får lära oss om 
smarta digitala arbetssätt.  

• Vi fortsätter dialogen med 
referensgrupperna som vi 
har både i Storuman och 
Tärnaby så vi vet att vi 
arbetar med rätt saker och 
får en indikation på vad vi 
borde arbeta mer med.  
 
Tveka inte att höra av 
dig om du vill ha hjälp 
eller bolla idéer med 
oss!


