
Näringslivskontoret arbetar för att ge dig 
som företagare i Storuman bästa möjliga 
service. Kontakta oss för att få rådgivning 
och information kring företagande. Vi har 
tillgång till ett stort lokalt nätverk för ut-
byte av erfarenheter och affärskontakter. 

Näringslivschef:
Johan Duvdahl
johan.duvdahl@storuman.se
070-3793115

Näringslivssekreterare: 
Mona Olofsson
mona.olovsson@storuman.se
070-5476080

 
Projektledare ”Samhandling 
vid stora investeringar”:
Jimmy Lindberg
jimmy.lindberg@storuman.se
070-6550480

Följ oss på sociala medier:
facebook.com/storumanskommun
twitter.com/storumanskommun
attraktivastoruman.wordpress.com

Pågående upphandlingar:
Kundval hemtjänsten
www.storuman.se/pagaendeupphandlingar

 Företagshälsovårdstjänster
 www.e-avrop.com

 Sommarlovsföretagare
Årets sommarlovsföretagare vill fort-
sätta med företagandet i framtiden.  
Sofia Wiklund och och Vilma Själin drev 
caféet uppe på Utsikten med hembakta 
kakor och våfflor. 
– Vi hade café förra året också och det har 
gått ännu bättre i år. Det är roligt att hålla 
på med sin hobby, säger Sofie Wiklund.
   Saga Lingesten och Linnea Sjöström 
har drivit fotoföretaget ”Smilegodammit” 
och har bland annat fått göra en gravid-        
fotgrafering. 
– Vi vill fortsätta med fotograferandet så 
vi kommer att starta eget företag i framti-
den, säger Saga Lingesten.

Storumans kommun ska ut-
veckla arbetet med geografis-
ka informationssystem. Med 
bättre kartor får vi högre kva-
litet på beslutsunderlag som 
kommer att stärka och gynna 
näringslivet.
Genom ett projekt i samarbete 
med Tillväxtverket har vi an-
ställt Erika Kristoffersson som 
GIS-handläggare. GIS är en för-
kortning för geografiska infor-
mationssystem.
   Vår nya GIS-handläggare ska 
förstärka kommunens kunskaps-
bas samt utveckla användandet 
av vårt geografiska informa-
tionsverktyg. I arbetet ingår att 
producera geografiska beslutsun-
derlag för samhällsplanering. 
– Materialet ska framförallt 
användas av kommunens tjäns-

tepersoner men på sikt ska det 
även tas fram en webblösning där 
företag kan ta del av materialet 
för att på så sätt utveckla sin 
verksamhet. Vi hoppas på detta 
sätt kunna visualisera det vi vill 
göra och jag tror att detta kan 
vara betydelsefullt för exempel-
vis turismnäringen, säger Jimmy 
Lindberg, projektledare.
   Erika har en examen i system-
vetenskap med GIS-inriktning 
från Umeå universitet. Hon har 
sina rötter utanför Tärnaby.

Bättre kartor gynnar näringslivet
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Hänt i Storumans    
näringsliv...     
.....Andreas Öberg, tidigare 
hotellchef  på Hotell Toppen har 
tagit över Sånninggården i Klip-
pen, Hemavan. 
.....Tärnaby Fjällby arrende-
ras sedan mitten på juni av Ola 
Söderlund och Anders Persson 
som även driver Söderlund & 
Persson i Hemavan. 

.....Ali Tuikuvara har startat en 
tatuerarstudio. Han har tidigare 
motivlackat sopcontainrar, målat 
järnvägsbron och tillsammans 
med sin far byggt Vildmannen i 
Storuman. 

Bilmekaniker sökes
Vill du starta företag? Eller 
känner du någon som vill det? 
Just nu söker vi en bilmekaniker 
som är intresserad av att ta över 
en befintlig verkstad. Närings-
livskontoret söker hela tiden ef-
ter personer som är intresserade 
av att bli företagare. 
   Om du vill veta mer om före-
tagande och hur det fungerar i 
Storuman, tveka inte att kontakta 
Mona Olofsson på Näringslivs-
kontoret. 


