Nr 3 2016

Malå kommuns

Näringslivsnytt
Malå med allt så nära

– en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Malå kommun informerar näringslivet. Sprid gärna informationen
vidare i dina nätverk och till dem du tror kan vara intresserad.
Tack på förhand.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Full fart på lägenhetsbyggandet längs Mörttjärnvägen. Kommunstyrelsens ordförande Martin Norehn (S) föjer uppförandet och konstaterar att inom en
månad ska tak, dörrar och fönster vara på plats och värmen kopplas in för inomhusarbetena.

I Malå är mycket på gång just nu
– Nytt avtal om hotellet har tecknats med Malå Hotell & SkiEvent till 2021. Det innebär att 			
kommunen återtar campingen och Laven. De kommer att drivas i egen regi vintern 16/17.
– Bygget av nya lägenheter har kommit igång och sker med ett högt tempo som alla kan se.
– En ny upphandlingspolicy kommer att antas i höst för att styra upp inköpen till kommunens 			
skilda verksamheter.
– Bredbandsutbyggnaden till Lönås och Grannäs har påbörjats med hjälp av EU medel.
– Simhallen ska repareras för att kunna tas i bruk till jul.
Det är något av det som sker i höst.
Med hösten kommer mörker och halka så – Var rädd om Er!
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Sametingets parlamentsbyggnad i Malå
Efter mottagen inbjudan har Malå kommun deltagit
vid Sametingets plenum i Skellefteå för att presentera Malå som en unik och hållbar alternativ plats att
bygga Sametingets parlamentsbyggnad på.
Malå presenterades med en film i 3D med parla-

mentsbyggnaden (arkitektritad av Hans Murman,
Murman Arkitekter för placering i Kiruna) efter godkännande för placering vid Tjamstanberget.
Musik: jojk av Jörgen Stenberg.

Se filmen här: https://www.youtube.com/watch?v=tnX98Qs83O0

Dan Dehte Máláge – Därför Malå
En unik och hållbar parlamentsplats
Samiskt företagande en del av Malås aktiva näringsliv
Progressivitet och kompetens, arbetstillfällen i privat
och offentlig sektor
Malå kommun en aktiv partner för tillväxt och utveckling
Malå - geografiskt centralt i det samiska området
Bra kommunikationer - buss- och tågförbindelser samt
5 flygplatser inom 1- 2,5 timmar
Attraktiva bostäder - tryggt och nära i Malå
Det skogssamiska - vår identitet och kultur
Det skogssamiska - satsning på utveckling, forskning och framtid
Tillsammans - nära till samarbete
Malå en stark motor för det samiska språket
Malå - ”med allt så nära”

Martin Norehn, Ulrika Renström
och Jim Lundmark

Miniatyrer av skogssamisk kåta och
dockor i Malådräkter

Arkitekt Hans Murman, Murman
Arkitekter, med Anna Karin Horney
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Jörgen Stenberg och Ulrika Ren–
ström

Medborgardialog fördjupad översiktsplan - Malå 2030.
Malå kommun har beslutat att uppdatera kommunens
översiktsplan (ÖP) från 2001 samt att ta fram
en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Malå
samhälle, Malå 2030.

Styrgrupp är Malå kommuns plankommitté. Arbetsgrupp är Elin Nilsson, bygg- och miljöchef och
Anna Karin Horney, verksamhetsansvarig för Utvecklingsavdelningen i samarbete med Mats Sandqvist,
planingenjör från MAF Arkitekter, Luleå.
I november 2016 sker ett tidigt samråd med
länsstyrelen och i januari/februari 2017 är målet att
genomföra tidiga samråd med medborgare i byar.
Enligt tidplanen ska ett arbetsmaterial finnas klart
för samråd hösten 2017.

Översiktsplanen ska vara vägledande i kommunens
arbete med detaljplaner, bygglov, turism-/näringslivsutveckling, mm. Kommunens långsikta mål för
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska beaktas, liksom kommunens utvecklingsmål i enlighet med
antagen lokal utvecklingsstrategi (LUS). Fördjupningen kommer bland annat att behandla utvecklingen av
Tjamstanområdet.

V ad ska vi göra med Nölviken när
den nya cykelvägen anläggs?

Malås unga framtid i vagnarna med
sina mammor ute på dialogrundan

Hela Tjamstanområdet drivs nu av
kommunen. Framtida satsningar?

Processen har startat med medborgardialog med olika grupper av kommunmedborgare såsom barn och
unga, medelålders, seniorer, företagare, föreningar
m fl. Medborgardialogen berör olika delområden av
översiktplanen och fördjupningen.
Arbetsgruppen åker eller promenerar med medborgarna till ett tiotal utvalda platser där de ges
möjlighet att lämna sina synpunkter om och hur de
vill se platsen utformad år 2030. Det kan handla om
förslag till förtätning av bebyggelse – platser för
bostäder, lokaler för företag, parkering, mötesplatser,
alternativa nyttjanden av platser, försköning/uppgra-

Bertil Burvall studerar resplanen
och frågeformuläret

Jon Ny och Evelina Gustavsson
sammafattar sina idéer

dering av Malå centralort, gaturummets disposition
för att förutom motorfordon även rymma fotgängare,
cyklister, personer med funktionsnedsättning, etc.
Utvecklingen av Malå centralort ur ett jämställdhets-,
trygghets- och hållbarhetsperspektiv behandlas i dialogerna. Utvecklingen av besöksnäringen, samernas
och rennäringens intressen beaktas.
Materialet finns på www.mala.se fram till den 10
november.
Välkommen att ge dina synpunkter och därmed
medverka i utvecklingen av Malå samhälle!

Nilaskolans elever och lärare tog
chansen att ge synpunkter

Disskusioner kring hur torget ska
utformas de nämaste åren
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Malåborna fick chansen att åka med
lokalbuss på rundturen i samhället

Information från inflyttar- och integrationsservice
Aktiviteter under sommaren 2016
Nationaldagsfirande på Hembygdsgården i Malå
Firandet anordnades i samarbete mellan Malå Hembygdsförening och Malå Kommun samt medverkande
Malå Folkdanslag och Malå Dragspelsklubb.

framtida Sverige ska se annorlunda ut i och med att
omvärlden förändras och globaliseringen påverkar
allt och alla.
Under dagen uppmärksammades nyblivna svenska
medborgare, bl.a. Melish Brhane och hans familj
(bilden). Alla 14 nyblivna svenska medborgarna fick
diplom och blommor.

Talare för i år var Andreas Nuottaniemi (V). Hans tal
innehöll en del funderingar kring vad nation egentligen betyder idag. Han talade också om att människor
som bidrog till byggandet av det land som vi lever
i idag var inte enbart etniskt svenska samt att det

Deltagande under 60-tals veckan
30 nyfödda under 2015

På Malådagen och invigningsdagen uppmärksammades
30 nyfödda barn i Malå, alltså de barn som är födda
under 2015. Gåvorna, som detta år bestod av Lii Stenbergs egentillverkade lyckoben överlämnades av Martin
Norehn, kommunalråd.
Foto: Anna Karin Horney

Drakflygning en konstart från östern
Ungdomar med rötter i Afghanistan bjöd på visning i Drakflygning, som är en populär aktivitet i Asien och Mellanöstern.
Drakarna var handgjorda. Passande material letades länge och
till slut blev det pappersduk och bambupinnar som ungdomarna
fick gratis från Malå Blomsterhandel/Tidlösa design. Tack!

Foto: Aleksandra Simanovskaya
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Klädkultur – från 47 länder
Visste du att malåborna är födda i 47 länder? Under 60-talsveckan visades klädesplagg från flera
ursprungsländer och regioner. På scenen kunde

publiken beskåda färgglada dräkter från Somalia, Sri
Lanka, Pakistan, Filipinerna, Kina och Sverige.

Foto: Aleksandra Simanovskaya

Andra aktiviteter under sommaren
Eid-festen med mat och dans lockade många deltagare
Eid-festen på Malåborg den 9 juli blev mycket lyckad
och samlade 120-150 besökare av alla åldrar. Ungdomar från boendena för ensamkommande barn:
Rodret, Poseidon, Columbusgården och Kompassen
samt Fyren (verksamhet 18+) bjöd på mat som de
hade lagat själva. De flesta ungdomarna är ursprung-

ligen från Afghanistan. Festen avslutades med dans.
Firandet arrangerades av ungdomar, boendepersonal, Rädda Barnen i Malå tillsammans med projektet
Integrationsverkstad: kurser för unga samt Inflyttaroch integrationsservice, Malå Kommun.

Foto: Ethel Cavén

En heldag på Vildmarkscampen
Inflyttar- och integrationsservice, elever och lärare
från SFI (Svenska för invandrare) åkte den 11 augusti
till Malå Vildmarkscamp. En vacker sensommardag
gjorde vi en heldagsutflykt där eleverna fick njuta av

llugnet och stillheten, lära sig om träd och natur. Vi
plockade pinnar för att därefter grilla pinnbröd över
öppen eld till glada tillrop och ett gott humör spelades det kubb, pratades, sjöngs och dansades.

Foto: Ethel Cavén
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Information från inflyttar- och integrationsservice

Framtida planer och projekt

Inflyttarservice och integrationsstrategi
Vi ska utveckla vårt arbete när det gäller inflyttarservice, bland annat producera en broschyr, som vi ska
dela ut till alla nyinflyttade i Malå. Den ska även kunna
användas i marknadsföringssyfte där vi paketerar
Malå som ett bra ort att bo och jobba i.
I juni 2016 antogs Integrationsstrategin för Malå
kommun. Under hösten 2016 ska handlingsplanen till
strategin färdigställas.

Inflyttar- och integrationsservice stödjer andra verksamheter i deras utvecklingsarbete med integrationsfrågor, till exempel Möjligheternas Region och Malå
Företagarskola som pågår under hela hösten.

Utbildningar på gång

Under närmaste månaderna planerar vi att genomföra utbildningar för brukare och för personal. Dessa
omfattar bland annat föräldrastöd för nyanlända
malåbor med hjälp av Studiefrämjandet och Länsstyrelsen i Västerbotten, utbildning i barnkonvention
för politiker och kommunanställda via Rädda Barnen
samt utbildning i första hjälpen för psykisk hälsa i
samarbete med Region Västerbotten.
Vi avser också att anordna föreläsning om hur man
kan främja integrationen i vardagen (som medborgare) och på arbetsplatsen (i sin yrkesroll), så att
nyanlända malåbor snabbare blir en del av det lokala
samhället.
I slutet på september har Alex Carreno, lärare i
grunden, börjat leda en cirkelkurs för vuxna nyanlända i Malå: språkundervisning som syftar på att
ge deltagarna nödvändiga språkkunskaper för att
därefter kunna anmäla sig till trafikskolan. Körkortanskaffning är en viktig fråga och har man inte svenska
som modersmål är det ännu svårare att klara körkortprovet. Alex och kursdeltagare ska koncentrera sig på
att lära sig fackspråket som används under körkortsutbildningen.
I våra trakter med långa geografiska avstånd och
inte alltid smidiga bussförbindelser innebär ett B-körkort mer frihet och möjlighet att resa till och från
utbildning alternativt arbete eller fritidsaktiviteter.
Körkort och tillgång till bil utvidgar och tillgängliggör det geografiska arbetsmarknadsområdet, vilket
medför större möjligheter att få ett jobb och bo krav
i regionen. Dessutom kräver många arbetsgivare ett

B-körkort och tillgång till egen bil när de anställer nya
medarbetare.
Inflyttar- och integrationsservice och Studieförbundet Vuxenskola samarbetar och stödjer Alex goda
initiativ.

Alex Carreno, vi bordets kortända, med några av sina elever i svenskkursen
för nyanlända

Samarbete med Rädda Barnen
Med kommunens hjälp har Rädda
Barnen delat ut ryggsäckar och väskor
till nyanlända barn 0-17 år som vi jobbar
med. Totalt är det 30 barn som får gåvor.
Innehållet i ryggsäckarna är anpassat
efter ålder på barnen. Integrationsservice passar på
och informerar föräldrarna till barnen om fritidsaktiviteter som föreningar i Malå erbjuder. Tusen tack,
Rädda Barnen, för de fina presenterna! Barnen lyste
av glädje.
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Malå levererar!

Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Utvecklingsavdelningen möter
(1) Linn Fjellner fotograf, fd UF-företagare från Östanbäck utanför Adak, (2)Vildmarkscamp i Malå,
(3) Hultdins, (4) Adak vävstuga, (5) Malå Skogstjänst, (6) Setra, (7) Skellefteå Kraft, (8) Studio 8,
(9) elever på orienteringsdag i Springliden, (10) Släppträsk Intresseförening med flera.
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Malå levererar!

Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Så minns vi hösten

”Gomorron Malå”

Tema för det välbesökta morgonmötet var infrastruktur och byggande.
Mikael Abrahamsson, ordförande i Malåbostaden
(som nu bygger hyreshus i Malå) hälsade välkom-

men. Moderator: Roland Lundqvist, MaxR Consult.
Inbjudna gäster från privat och offentlig sektor.
Engagerade åhörare deltog i debatten.

Huvudled med tung trafik
genom centrala Malå, liksom
nybygget av två hyreshus
präglar orten.

Björn Larsson, Arctic Bus

Charlotta Wikman, Trafikverket
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Möjligheternas Region
i Malå
Uppstart av Malå Företagar–
skola med 15 deltagare.
Malå kommun i samarbete
med RevisorCompaniet.
Erika Grundström, Little Miss
Odd, Marika Lindahl, Studio 8
och Arthur Pfirfi, Malå Hotell
& SkiEvent berättade om sina
företagaresor.
Tillväxtskapande!

Möjligheternas Region i Malå
Biokolverkstad för företagare inom gröna näringar
under ledning av Cecilia Wahlberg, Hushållningssällskapet och professor Björn Källström. Hållbarhet,
innovation och utveckling!

Utvecklingsmöjligheter i Malå
Utvecklingsavdelningen möter. Oskar Sjölund diskuterar utvecklingsmöjligheter i Malå tillsammans med
handelsföretagen.
Samma möte beslutade om kvällsöppet måndagar
till 20.00 fram till jul, samt skyltlördag 26/11.
Nyskapande!

Kaisa Nyström, Nystedts Kläder, puffar för malåhandlarnas nya giv med
förlängda öppettider varje måndag till klockan 20.

8

”Gomorron Malå”
Tema – biobaserad och förnybar samhällsekonomi. Värd LRF. Lokala
producenter deltog och levererade godsaker till frukosten (bilden th.
Jörgen Norén, Albertina gård).
Tack alla gäster, producenter och moderator Lena Friborg Region
Västerbotten, som bidrog med ett intressant innehåll.
Kunskapsbyggande och Inspirerande!

Möjligheternas Region i Malå
Länsstyrelsen på plats i Malå, möter 27 entreprenörer. Olika former av företagsstöd. Information,
workshop, och individuell rådgivning. Möjligheter för företag att finansiera utveckling och tillväxt!

Traktorfrukost på Malåborg

Traktorfrukost på Malåborg. Tack alla företagare
inom entreprenad och transport, Information,
frågor, svar och dialog!

Skogen – utmaningar och möjligheter
100 åttondeklassare på Skogensdag. Åttondeklassare från Malå och Norsjö deltog en solig dag i slutat av
september på en av skogsnäringen och träindustrin (Norsjö och Malå kommungrupper för Skogen i skolan)
anordnad skogsdag i Lillholmträsk. Kunskap om skogsbruk och skogs- och träindustri varvades med tävlingar,
drönarflyg, skotarsimulator och lerduveskytte. Ung företagsamhet och kompetensförsörjning!

Foto: Fotograf Jesper Stenmark
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Aktuellt hösten 2016, exempel:
Intresseförfrågan – Restaurang Laven vid Tjamstanbackarna

Den tidigare restaurantören vid Restaurang Laven har efter fyra säsonger övergått till annan
verksamhet. Därför söker Malå Energi & Industri AB en efterträdare. Intresseanmälan ska
inkomma senast den 25 oktober 2016.
För mer information se kommunens hemsida: www.mala.se

”Gomorron Malå” – tema Näringslivsranking och näringslivsklimat
27 oktober, kl. 07.30-09.00 på Malå hotell.
Dagens moderator: Matilda Henningsson, Svenskt näringsliv, Umeå.
Gäster: Företagare i Malå och representanter från Sorsele kommun.
Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

HÄR FINNS JOBBEN,
Näringslivs- och rekryteringsmässa i Malå

En kontaktyta mellan elever och arbetsgivare samt företag sinns emellan.
Boka din plats NU!
Kontakta oss på Utvecklingsavdelningen.
Torsdag 10/11 kl. 18-20, Invigning för särskilt inbjudna gäster. Malåborg
Fredag 11/11 kl. 10-16.30, Öppen mässdag. Malåborg
Seminarieprogram under veckan på Malåborg:
Måndag 7/11
kl.18.30 Händerna i välfärden, möjligheter och utmaningar
Tisdag 8/11
kl.18.30 Skogen, möjligheter och utmaningar
Onsdag 9/11
kl. 18.30 Transportnäringen, möjligheter och utmaningar

”Gomorron Malå” – här finns jobben
11 november kl. 07.30-09. Malåborg

Malå Företagarskolan

Skolan för presumtiva företagare fortsätter enligt plan, närmast i tid:
27 oktober
Bokföring, moms mm. /RevisorCompaniet
10 november
Marknadsföring, varumärke, kommunikation och media /Reine Sundqvist
24 november
Bolagsformer, avtal och offerter /RevisorCompaniet

Välkommen att kontakta oss med dina frågor, idéer och/eller utvecklingsförslag:
Peder Johansson, e-post: peder.johansson@mala.se tfn: 070-344 55 68.
Oskar Sjölund, e-post: oskar.sjolund@mala.se, tfn: 0953-140 97
Maria Larsson, e-post: maria.i.larsson@mala.se, tfn: 0953-140 57
Aleksandra Simanovskaya, e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se, tfn:
0953-140 46
Ethel Cavèn, e-post: ethel.caven@mala.se, tfn: 0953-140 74
Anna Karin Horney, e-post: anna-karin.horney@mala.se, tfn: 0953-140 76
www.mala.se
Ansvarig utgivare: Utvecklingsavdelningen, Malå kommun
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