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Vi jobbar för Näringslivet
Johan Duvdahl
VD för ILC AB och 
näringslivschef
johan.duvdahl@storu-
man.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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Vi kan hjälpa dig med nyrekry-
teringar och ”parrekryteringar” 
Är du eller ditt företag i tankar om 
nyrekrytering? Genom att aktivt jobba 
med parrekrytering så har du större 
chans att knyta till dig just den medar-
betaren du är ute efter.  
   Många verksamheter i Storumans 
kommun och företag i det lokala 
näringslivet söker just nu personal. 
Kontakta oss på näringslivskontoret 
så hjälper vi till med pusslet för att 
respektive ska få jobb.

Rapport från projektet 
Möjligheternas region 
Under ett företagsbesök på bageriet 
i Tärnaby fick vår affärscoach Karin 
Karlsson veta att det fanns en norsk 
kvinna som var på väg att öppna 
upp Tärnaby Wärdshus. Vi har efter 
det hjälpt henne att få kontakt med 
kommunens miljöhandläggare för att 
ordna alla tillstånd, starta ett aktiebo-
lag, adress, registrera företaget hos 
skatteverket och varit ett bollplank i de 
frågor som uppstått.   
   Nu ska vi hjälpa henne att ansöka om 
stöd från Länsstyrelsen, skaffa kassa-
register och andra utmaningar som 
nyföretagare inom restaurangbran-
schen ställs inför. Vill du också ha hjälp 
att starta upp ditt företag? Kontakta 
någon av våra affärscoacher så hjälper 
de dig.  
   Här har vi ett konkret exempel på att 
nära kontakt med företagare och bo-
ende på orten är viktigt för att identi-
fiera nyföretagare och företagare som 
vill ha hjälp att utveckla sitt företag.

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

Här startar framtidens företagare

Lukas Dahlgren och Anna 
dahlgren är våra två duktiga 
sommarlovsföretagare. Nu 
har de gått introduktionskurs 
hos näringslivskontoret.

Lukas och Anna kommer att sälja 
ved under sommaren. De klyver 
och levererar i små påsar på en 
kubikmeter och på släp. Under 
introduktionsveckan har de lärt 
sig om ekonomi, marknadsfö-
ring, hur man bemöter kunder 
och hur man egentligen gör för 
att starta och driva ett företag. 

Anna och lukas fick också göra 
ett företagsbesök hos Vedfabri-
ken i Gunnarn för att se hur det 
går till på riktigt och få inspira-
tion. Vi önskar Anna och Lukas 
lycka till i sommar. 
   Sommarlovsföretag är en möj-
lighet som erbjuds ungdomar is-
tället för ett vanligt sommarjobb.  
   Ungdomarna får testa att driva 
eget öretag under en sommar 
och får ersättning motsvarande 
ett vanligt feriejobb. 



Näringslivschefen reflekterar
Snart är det dags för sommarsemester 
för många och även för mig. När jag 
blickar tillbaka så har det varit en intensiv 
vår med många höjdpunkter. Det som 
gläder mig allra mest är när våra företag 
utvecklas, anställer för första gången eller 
lanserar nya produkter eller tjänster.  
   Flera av våra företag har uppmärksam-
mats med olika priser för sina innovatio-
ner och andra har uppmärksammats i 
media för sina framsteg.  Slutligen vill jag 
uppmana alla att verkligen utnyttja sin 
semester fullt ut, att ta chansen att vila 
upp sig och njuta av ledigheten.  
   Ett fint initiativ av Unicef kallat Barn-
rättsprinciperna lyfter det faktum att 
närmare en av tre föräldrar upplever att 
de förväntas vara tillgängliga för jobb 
under semestern och uppmanar dem 
att ta en jobbfri semester, för barnens 
skull. Det är också mitt mål, att njuta av 
semestern med familj och vänner för att 
sedan komma tillbaka full med energi för 
en spännande höst!

Johan Duvdahl, näringslivschef

Bostadsbehovet i Hemavan 
och Tärnaby
16 juni hölls en träff på Tärnaby Fjällho-
tell med representanter från kom-
munen, Fastighets AB umluspen och 
näringslivet. Det finns ett stort behov 
av små hyreslägenheter för säsongs-
anställda, ungdomar som vill flytta 
hemifrån och studenter.  
   Både kommunen och företagen har 
problem att anställa personal med 
rätt kompetens på grund av bostads-
bristen. VD Anders Johansson berättar 
om Fastighets AB Umluspen som har 
planer på att bygga ett lägenhetshus 
i Tärnaby och Sonja Eliasson på miljö- 
och samhällsbyggndasförvaltningen 
berättar om vilka detaljplaner som 
finns färdiga och vilka som är på väg 
att färdigställas inom kort.   
   Vi vill också påminna alla som söker 
bostad att ställa sig i bostadskön. Det 
gäller även för dig som söker i Hema-
van och Tärnaby. Du hittar all informa-
tion om bostadskön på  
www.storuman.se/bostadsko

Efter fem års stillestånd 
öppnar Tärnaby Wärdshus 
upp igen. Det är Analisa Mejo 
och hennes man Akin Yayan 
som flyttar från Mo i Rana till 
Tärnaby för att driva företag.

Paret kommer direkt från en an-
nan restaurangdrift, Restaurang 
Mama Rosa på Gruben. Sök-
andet efter lugnet har fått dem 
att känna sig hemma i Tärnaby. 
Restaurangen kommer att erbju-
da asiatisk buffé, hamburgare, 

kebab och andra läckerheter och 
om allt går som planerat öppnar 
de till Gränshandelsmarknaden 
i sommar. Varmt välkommen till 
Storumans kommun önskar vi på 
Näringslivskontoret!

Företagsbesöksdag 9 juni

En gång varje halvår har politiker och tjänstemän företags-
besöksdag. Den 9 juni besöktes 13 olika företag i Storuman 
och Stensele.

15 politiker och tjänstemän deltog och var uppdelade på tre grup-
per. För bra beslut och en bra dialog behövs kunskap och insikt hos 
kommunen hur vardagen ser ut för en företagare. Det handlar också 
om att få företagare att förstå hur kommunen fungerar. Genom att 
på det här sättet komma ut och träffa företagare i deras vardag ökar 
förståelsen mellan kommunen och näringslivet.

Tärnaby Wärdshus öppnar igen

Näringslivskontoret önskar alla företagare 
och samarbetspartners en trevlig sommar.  

På återseende i augusti!


