
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
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Stöd för projekt och upphandling

Nytt från Företagarna Storuman
Företagarna Storuman har bildat en han-
delssektion dit alla handlare i Storuman är 
välkomna. 
Anledningen är att Storuman Handel & Ser-
vice beslutat att lägga sin verksamhet vilande 
från årsskiftet. Du som vill ha mer information 
om den nya handelssektionen är välkommen 
att kontakta Robert Sandlund 070-644 44 41

Storumans kommun har under 
tre år medfinansierat Företagarnas 
projekt Handslaget InlandsUtveck-
ling. 
   Genom bland annat frukostmö-
ten och dialogmöten om offentlig 
upphandling har vi gjort en insats 
som förbättrat samarbetet mellan 
näringslivet och kommunen. 
   En bra dialog mellan oss är viktig 
för hela kommunens utveckling. 
Därför är vi glada över att vi nu 
fått möjligheten att anställa Erika 
Hjukström som en fortsatt resurs i 
detta viktiga arbete.  
- Fyra av fem jobb skapas i små 
företag och företagen i kommunen 
är så viktiga. Det ska bli jätteroligt 
att få fortsätta stötta dem i deras 
utveckling. En viktig del i denna 

stöttning är att ständigt prata med 
företag så att vi får veta vad de har 
för behov, kan vi möta deras behov 
så kan de utvecklas vilket kommer 
att gynna hela kommunen. 
   Kontakta Erika på erika.hjuk-
strom@storuman.se eller 0722-
491636 om du har frågor eller 
funderingar. 

Ny mobilapp ”Mitt Storuman”
I början av 2015 lanseras mobilappen ”Mitt 
Storuman” med flera nya tjänster direkt i 
mobilen.
”Mitt Storuman” är en mobilapplikation som 
kan användas av Iphone och Android. 
   I appen kommer det att finnas information 
från Storumans kommuns olika verksamhe-
ter, öppettider, turistinformation, evenemang 
och nyheter. Om du som företagare har tips 
och idéer på innehåll till appen, kontakta 
madeleine.rinman@storuman.se

Erika Hjukström är nyanställd på Storumans kommun och ska jobba 
med att förbättra samarbetet mellan näringslivet och kommunens 
verksamheter. Med bättre och smidigare kontakter kan vi tillsam-
mans skapa fortsatt tillväxt och utveckling i Storuman.

I november arrangerades ett seminarium om vindkraftens utveck-
lingsmöjligheter för det lokala näringslivet. Ett 60-tal personer var på 
plats för att utbyta erfarenheter och diskutera framtiden.

Fortsatt positiv utveckling för vindkraften

I Västerbotten finns det planer på 
cirka 50 olika projekt med totalt 
upp mot 1400 vindkraftverk. Den 
pågående byggboomen gör att det  
finns det stora möjligheter för lo-
kala företag att leverera varor och 
tjänster. Främst inom exempelvis 
markentreprenad, transporter, logi, 
service, material, personal och 

dagligvaror.
   Vindkraft kan också ha potential 
som besöksnäring på sommaren.
Exploatörerna från vindkraftsbola-
gen lyfte på seminariet fram vikten 
av att lokala företag och samarbets-
partners är flexibla, mångsidiga 
och pålitliga. 


