
Näringslivsnytt
Nu händer det mycket på 
Storumanterminalen. Ett 
femårigt kontrakt är påskrivet 
mellan Storumanterminalen 
och SCA Skog AB. Snart börjar 
virkestågen rulla. 

Det innebär att SCA lägger ner 
verksamheten vid terminalen i 
Vinlidsberg och flyttar över den 
till Storuman. SCA kommer att 
transportera ut ett tåg om dagen 
sex gånger i veckan.
   Totala mängden virke per år är 
cirka 150 000 m³. Under våren har 
Storumans kommun också köpt in 
mer mark bredvid terminalen          

(gamla NCC området) samt delar 
av Biostors tidigare fastighet 
inklusive mätplats, våg och prov-
bänk.
   Inlandsbanan AB lagrar slipers 
på terminalområdet för under-
hållsarbeten på tvärbanan och in-
landsbanan. UT, Umeå transport, 
är också verksamma på termina-
len och delar av förrådstältet.

Nytt om näringslivet

Aktuella upphandlingar
Vi jobbar för Näringslivet • Skolskjutsar i hela Storumans 

kommun.
• Slamtömning och spoltjänster
• Flisning till Morkans återvinnings-

central i Tärnaby
Mer information om våra
upphandlingar kan du få av Erika 
Hjukström eller 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

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

Frukostmöte
Välkommen på frukostmöte med     
Företagarna onsdag 6 maj kl. 8.00-
9.00.  Storumans kommuns nya 
tekniske chef Magnus Andersson 
och projektledare Jimmy Lindberg 
informerar om planerna för norra 
industriområdet. Plats: Bondevägen 4, 
Storuman.

Laisalidens Fjällhotell har 
fått pris av booking.com
Den internationella bokningssidan 
booking.com har tilldelat Laisalidens 
Fjällhotell utmärkelsen Award of Exel-
lence för mycket fina gästrecensioner 
under 2014.  Booking.com skriver i 
motiveringen att det är ett bevis på 
att gästerna alltid får en fantastisk 
boendeupplevelse på Laisaliden.

Besök verksamt.se
Företagare, kom ihåg att besöka sidan 
verksamt.se som är ett samarbete 
mellan Bolagsverket, Skatteverket och 
Tillväxtverket. Här kan du som företa-
gare oavsett storlek på företaget finna 
nyttig information  om att starta, driva 
och utveckla företag.

Det blir Swampsoccer i år! 
Swampsoccer kommer arrangeras 3-4 
juli med matservering, öltält, uppträ-
danden av Gonza-Ra och Noicema-
kers med flera. 
Läs mer på www.swampsoccer.se
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SCA Skog satsar långsiktigt i Storuman

Dags att söka bygglov
Ska du bygga i sommar? Då 
behöver vi ha din bygglovsan-
sökan så fort som möjligt.
När det gäller byggande i före-
tagsverksamhet krävs det bygglov 
för allt utom små invändiga änd-
ringar. 
   Friggebodsbestämmelser och 
Attefallshus gäller bara för privat-
personer i en- eller tvåbostads-
hus. Läs mer och kontakta våra 
bygglovshandläggare på på: 
www.storuman.se/bygglov

Studiebesök i Kramfors
Näringslivskontoret i Storu-
man har varit på studiebesök i 
Kramfors och Sollefteå för att 
hämta inspiration.
 – Vi fick med oss många kon-
kreta tips och idéer, säger Erika 
Hjukström. Bland annat kommer 
Näringslivskontoret i samband 
med företagsbesök att fokusera 
på en bransch åt gången. 
   Detta för att få en tydligare bild av 
branschers gemensamma utma-
ningar och behov vilket underlättar 
riktade insatser.


