
Näringslivsnytt
Nytt om näringslivet

Aktuella upphandlingar

Vi jobbar för Näringslivet

• Slamtömning och spoltjänster i 
Storuman.

• Etablering av Aktivitetshus 

Dialogmöte
Fritids- kultur och utbildningsnämn-
den med verksamheter i Storuman, 
Stensele, Gunnarn, Slussfors, Tärnaby 
och Hemavan har för avsikt att upp-
handla verksamhetsvaktmästare. Vi 
bjuder in dig som potentiell leveran-
tör, kom och lämna synpunkter på 
innehållet!  Vi träffs på Företagscen-
trum, Bondevägen 4 den 22 april kl. 
8.00.  Anmälan senast 21 april till Erika 
Hjukström, erika.hjukstrom@storu-
man.se eller 072-249 16 36.
 
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 • 
twitter.com/storumanskommun

Frukostmöte
Välkommen på frukostmöte med     
Företagarna onsdag 1 april kl. 8.00-
9.00. Johnny Holmgren är frukostvärd 
och pratar om Storumanterminalen.
Näringslivskontoret informerar om 
inlämnad ansökan till ett nytt nä-
ringslivsprojekt. Plats: Bondevägen 4, 
Storuman

Fil & Fix öppnar i Hemavan 
Nagelterapeuten Emma Mattsdal som 
driver nagelsalongen Fil & Fix öppnar 
nu filial i Hemavan tillsammans med 
Sofia Lorentsson.  För kontakt maila 
filochfix@hotmail.com. Fil & Fix finns 
också på Instagram

Aktivitetshus Tärnaby
Storumans kommun är nu igång med 
att direktupphandla en projektledare 
som ska driva ett projekt under ett år 
för att starta upp ett aktivitetshus i 
Tärnaby. 
   Aktivitetshuset ska samla kultur, 
fritid och evenemang under ett tak 
och ska rikta sig både till medborgare 
och besökare.
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Planer för Storumans centrum
Under 2014 inleddes den för-
sta fasen av arbetet med att 
utveckla centrum i Storuman. 
Nu är processen igång med 
att upphandla en konsult till 
uppdraget.

Kommunstyrelsen har lämnat ett 
uppdrag till utsedd arbetsgrupp 
att påbörja och genomföra pro-
cessen. Just nu upphandlas en 
konsult för att ta fram tre scena-

rier för utveckling av torget och 
närliggande ytor. Särskilt fokus 
ligger på att utveckla attraktivi-
teten och säkerheten av torgom-
rådet men även trafikströmmar 
och behov av parkeringar på 
angränsande ytor.  
   Dialogmöten med medborgar-
na kommer att hållas  under året 
utifrån de scenarier som ska tas 
fram av konsulten.

Förändring på      
Storumanterminalen
Storumans kommun förvär-
var en del av det tidigare 
Biostorområdet av Skellefteå 
Kraft. 

Anledningen är att vi vill förstär-
ka och utveckla verksamheten på 
Storumanterminalen. Området 
består av 3,95 hektar med tillhö-
rande byggnader samt våg- och 
mätstation.  
   Förvärvet omfattar inte fabriks-
lokalen och tillhörande anlägg-
ning som kommer att hanteras 
i särskild ordning av Skellefteå 
Kraft.

Företagsgala i Hemavan

Den 2 maj arrangeras 2015 års 
företagsgala på Högfjällshotel-
let i Hemavan.  
Lisa och Carolina Miskovsky 
står för underhållningen. Vi äter 
en trerättersmiddag på kväl-
lens bankett, minglar och delar 
ut priser till bland annat årets 
företagare.  Kvällen avslutas med 
nattklubb.  Läs mer om anmä-
lan och gemensam bussresa på 
www.storuman.se/foretagsgala


