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Mikael Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande

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

Nr 2 2017

Malå kommuns

Näringslivsnytt

Hej ambassadör, 
att just Du valt att öppna upp detta nummer av Näringslivsnytt 
känns bra, tillsammans bidrar vi alla till att lyfta näringslivsfrågorna 
och sprida information om Malå kommun som plats att bo, leva och 
verka i.

Efter några månader på uppdraget som Kommunstyrelsens 
ordförande kan jag inte annat än glädjas åt de positiva trenderna i 
näringslivet med expansioner, nyetableringar, utvecklingsinsatser 
och visionsarbetet Malå 2030 (översiktsplanearbetet).  

Inledningsvis har jag haft flera dialogtillfällen, vilka alla bidragit 
till att utveckla både befintliga processer och mina egna tankar 
inför framtiden. Ett exempel på dialog är de företagsbesök som 
nu kommit igång, vilket handlar om att komma närmare och förstå 
varandras vardag, utmaningar och möjligheter.  Min ambition är att 
företagsbesöken skall fortsätta och tar med glädje emot möjlig-
heten att besöka just Ditt företag. Paneldebatten på församlings-
hemmet var ett annat tillfälle, likväl som samtliga samråd inför 
framtagning av översiktsplan för Malå samhälle och översiktplan 
för Malå kommun. Dialog har skett genom frågor, information och 
framtidstankar. Även polisens informationsmöte rörande villain-
brotten är ett bra initiativ till dialog och ligger i linje med visionen 
om att Malå skall vara en trygg kommun där utveckling sker. 

Vårt befintliga näringslivs utveckling imponerar.  Exempelvis har Bennys Gräv under denna vår expanderat 
och anställt 15 nya medarbetare och företaget har ytterligare behov av arbetskraft, samtidigt som Setra i Malå 
kommer att öka sin produktion med 20 % och som följd rekryteras 15-20 nya medarbetare. Glädjande är även 
att Malå kommun klättrar i Svenskt Näringslivs företagsranking.  Tillsammans, ska vi fortsätta dialogen och 
arbetet med att utveckla Malå. Upphandlingsfrågan står högt på prioritetslistan. 

Malå är också sjunde bäst i landet på att snabbt sätta nyanlända i jobb. En förklaring är det nära samarbetet 
mellan skola, arbetsförmedling, näringsliv och kommun samt ett otraditionellt arbetssätt. 

Sist men inte minst, Malåbostadens lyckade visningsdag av de nya lägenheterna fick stor uppmärksamhet, 
både bland besökare och medialt.

     Med dessa ord önskar jag alla en solig och skön sommar!

Foto: Leif Henningsson
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Innehåll

6 Familjen som vågade bygga i by 
Paret Johan och Emma Grensell har vågat 
och satsat stort. Byggde nytt hus i Fårträsk, 
Vi lever vårt livsprojekt och har det bättre än 
vi någonsin kunde drömma om.

13 Världsföretag som satsar i Malå
ALS är ett australiensiskt företag med 11.500 
antällda som arbetar inom 4 divisioner med 
hela världen som arbetsfält. Vi har träffat 
platschefen i Malå, Mari Ökvist för att få veta 
lite mer om företaget.

15 INGO och André miljöanpassar stationen
Bättre och säkrare miljö blir resultatet när 
bensinbolaget INGO ochm butiksägaren 
André Nyström miljösatsar på området vid 
anläggningen i Malå.

14 Därför gillar vi Malå
Fyra kommunbor berättar varför dom trivs så 
bra i Malå kommun.

18 Upphandlingar i Malå kommun

3 Málágan Kommuvdna
Med fokus på samiska frågor i Malå, en av 
landets samiska förvaltningskommuner.

1 Mikael Abrahamsson sammanfattar 
Malås kommunalråd, Mikael Abrahamsson, 
glädjs över de positiva vindarna i näringslivet.

12 Professorstätt i Adak
Hur har människorna i Adak klarat omställ-
ningen från en expansiv gruvort, till total  ned-
läggning  och senare vägen in i 2000-talets  
IT–samhälle?
Den frågan  ville 12 professorer och forskare 
från Australien, Kanada, Österrike få svar på 
nar de  i mitten av juni besökte Adak, träffade 
ortsbor och företagare.

20 TACK för gott samarbete. Glad sommar!

Information kring upphandling, aktuella upp-
handlingar och kommande workshop.
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Det har även genomförts en informationsdag med 
samtal om lappskattelanden, ortsnamnen och den 
skogssamiska forskningsplattformen. Deltog gjorde 
bland andra Olavi Korhonen, Bertil Marklund och 
Lars-Göran Lundmark. 

Nedan presenteras ett stycke hämtat från Ort-
namnet Malå, en namnanalys med förslag etymologi 
gjord av Olavi Korhonen, samt en karta som arbetats 
med under dagen. 

Malå kn, sn, tätort, Lappland. – Det äldsta litterära namnbelägget av ortnamnet är Måll ån (1553), som härrör från fis-
keträskhandlingar och avser vattendraget Malån. Redan skrivningen med -å- i Måll visar oss att man kan förutsätta ett 
ursprungligt långt -a- i namnet, jfr. äldre sv. bat (som ännu förekommer i bygdedialekter) och som har blivit riksspråkligt 
’båt’. Det tidiga namnbelägget härrör från fisketräskdokument (jfr. Lundström 2004:180). Sockennamnet kommer av nam-
net på kyrkbyn Malå, som närmast återgår på förleden i det närbelägna namnet Malåträsket. På en häradskarta kallas 
sjön Malajargna (1877). Det är en återgivning av det som nu med gällande ortografi kan stavas Málájargηa. Sjönamnets 
efterled skall jämföras med appellativet jarga ’öppen vattenyta i en sjö, vidaste delen av en sjö; brett sel (i vattendrag)’, se 
Schlachter 1958:72; Collinder 1964:65; Grundström 1946–1954:104. Det som betecknas som sjö är egentligen en vidare del 
av Malån nära tätorten Malå, dvs. Malåträsket. Det framgår tydligt av 1671 års karta över Ume lappmark, där namnformen 
Jergna har placerats på den sjöliknande breda delen av Malån nära Malå. (Norstedt 2011:92, 201). Däremot finns på den 
kartan inte någon bosättning utmärkt på den plats där centralorten Malå ligger idag. 

Information från Málágen Kommuvdna – 
Malå Kommun, samisk förvaltningskommun

Under mars månad arrangerades en minoritetsvecka i 
Malå. Det var två större arrangemang under veckan. Ett 
”Allra tiders Malå” arrangemang via Skogsmuséet i Lyck-
sele med Mikael Jacobsson som föreläste om ”samiskt 
resursutnyttjande – skogen är mer än bara träden” 
Det andra var en berättarafton med Eric-Oscar Oskarsson 
som pratade om hur rasistiska tankar skapade nomad– 
skolan. Han berättade om sameskolans tillkomst och 
hur den präglades av sin tids syn om vilka samerna var. 
Präster och en biskop skapade en skola som enbart 
riktade sig till barn i renskötande samer i fjällmiljö. 
Övriga samer ansågs vara ”dömda till undergång” som 
samer. Detta kom att leda till en tudelning av samer och 
påverka lagstiftningen gällande samer.

Skogen – mer än bara träd
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Information från Málágen Kommuvdna – 
Malå Kommun, samisk förvaltningskommun

Malå kommuns egen information om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har översatts och 
kommer att läggas ut på umesamiska, sydsamiska, nordsamiska och lulesamiska. Vi fortsätter att sätta upp skyl-
tar på både samiska och svenska och i äldreomsorgen planeras det detta för just nu. De nuvarande skyltarna 
kommer att finnas kvar men kompletteras med översättning för äldreomsorg. Gamla filmer har visats på våra 
äldreboenden och de har varit uppskattade. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och dess 
arbete i kommunerna diskuteras och nytt lagförslag kommer ut som remiss under juni månad. 

 LAGEN GER NATIONELLA MINORITETER RÄTTIGHETER
Regeringens målsättning med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att stärka 
deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft i Sverige. Lagens tre 
grundskyddsparagrafer ger de nationella minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk och rätt 
till delaktighet och inflytande.

Sverige har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Samer, finnar, tornedalingar, romer och judar har funnits 
i landet under mycket lång tid. Deras språk och kulturer är en del av det svenska samhället och vårt gemen-
samma kulturarv.

I kommunens konferensrum har nu 
gardiner som är samiskinspirerade och 
har Malåstjärnan som symbol satts 
upp. Malåstjärnan är speciell och finns 
i vår logotype ”Malå med allt så nära”, 
där som sol, och har sitt ursprung från 
Malåsamernas barmkläde.

Samiskinspirerade gardiner i konferensrummen

Den skogssamiska forskarplattformen i uppskattad 
session under ICASS-konferensen i Umeå. 
Den 10 juni lyftes skogssamisk forskning av Bertil 
Marklund och Gunilla Larsson. Även de problem 
som innebär att vara en minoritet i en redan befintlig 
minoritet, presenterades och diskuterades i en panel 
där representanter från Malå kommun, genom Ulrika 
Renström och från Arvidsjaurs kommun genom Lars 
Stenberg deltog. Sessionen besöktes av ett 50-tal 
forskare från hela världen och det blev en intressant 

frågestund. Från Umeå Universitet, via Lena Maria 
Nilsson, har en enkät skickat ut till de forskare som är 
knutna till Umeå gällande vad man vet om skogssam-
er och skogssamisk forskning.
Resultatet visar att många forskare har liten kunskap 
eller ingen alls om det skogssamiska och att den här 
frågan är starkt eftersatt. 
ICASS är en förkortning av International Congress 
of Arctic Social Sciences. Den hålls vart tredje år och 
startade i Kanada 1992.

Skogssamisk forskning under luppen
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Sommarkurs Ungt entreprenörskap
Under sommaren 2017 genomför 

Utvecklingsavdelningen tillsammans med 
Studieförbundet Vuxenskolan och Företa-
garna i Malå en sommarkurs/pilotprojekt i 
entreprenörskap.

 Sommarkursen är avgiftsfri och erbjuds 
unga flickor och pojkar (årskurs 8-9 och 
gymnasiet) med syfte att inspirera och 
stimulera individernas initiativkraft och 
kreativitet. 

Mer information kommer anslås på 
www.mala.se. 

Vi finns i Sjöparken 6/7.

Under hösten 2017 startar Västerbottens Handel-
skammare ett nätverk för norra delen av länet och 
med detta brev vill de välkomna någon från din 
organisation att delta. 

Deltagarna i nätverket får:
• Vara delaktiga i ett ungt, jämställt och effektivt 
nätverk som löper över två år
• Kompetensförstärkning inom området ledarskap
• Möjlighet att skapa nya affärskontakter i ett kom-
mun- och branschöverskridande nätverk

Checkpoint Young vänder sig till deltagare som är 40 
år eller yngre och som har sysselsättning. Västerbot-
tens handelskammare har ingen begränsning för hur 

många personer som får delta från varje företag/or-
ganisation utan gör istället en bedömning av hur stor 
nytta nätverket kan ha. En del stora bolag kanske 
kan ha med flera deltagare och något mindre bolag 
kanske inte bör ha mer än max två deltagare. 

Medlemskapet kostar 3 000 kronor plus moms per 
år och deltagare. 

Västerbottens Handelskammare hoppas att du vill 
nominera de du ser som morgondagens ledare för 
din organisation eller företag.

Checkpoint Young är nätverket för 
morgondagens ledare med ledarskap 
och mänskliga möten som den röda 
tråden. Västerbottens Handelskammare 
har fått idén från Norrbotten där man 
startade det första programmet redan 
2001 och vi har redan kört igång ett 
nätverk mellan Umeå och Örnskölds-
vik. I Norrbotten har det drivits så pass 
länge så att de nu kan påvisa resultat, 
vilket visar sig vara mycket gott! En 
övervägande majoritet av deltagarna 
skulle rekommendera andra att vara 
med i nätverket.

Checkpoint young bygger lokala nätverk för morgondagens ledare

Anmälan till nätverket gör du här:
 https://cirrus.crmportalen.se/vasterbotten/event.asp?scampainkey=4647400e-46a6-11e7-988d-0050568123af

Vill du ha mer information ta kontakt med Nina Svanström.
073-270 09 16
Nina.svanstrom@handelskammaren.ac

Foto: Ingrid Sjöberg
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Dom hade väl sneglat på varandra redan på högstadiet. Bara sjutton år gamla 
blev de ett par, Johan Grensell från Hjortronstigen i Malå och Emma Begström 
från Adak. Sen blev det plugg i Umeå och drömmar om framtid med hus och hem, 
barn och allt det där som hör livet till.
Idag 15 år senare lever dom sin dröm, i huset i Fårträsk utanför Malå.

I Fårträsk 
lever de 
sin dröm
Johan och  Emma satsade på nybygge i byn och vann högsta vinsten

I backen i byn under berget stod redan Huset. En 
Västerbottensgård i stabilt timmer. Men så en vårdag, 
sedan Johan ägnat månader åt att skala huset rent 
invändigt för att börja renovera, tog det stopp.
–Då insåg jag att det enda jag sparat var en dålig 

grund och stomme, berättar Johan. Den våren fick byn 
sin största majbrasa genom tiderna.

Med sparade pengar började de anlägga en helt 
ny grund och tog sen kontakt med en byggfirma i Nor-
sjövallen. Väggblock beställdes utifrån egna ritningar 
och ett år senare monterdes de på betongplattan.

Ett halvår senare, i oktober 2011, stod huset inflytt-
ningsklart. Lagom till att sonen Olle kom till världen.

–Att bygga helt nytt var det bästa vi kunde ha gjort, 
konstaterar Emma. Vi fick allt som vi skissat på och 
planerat utan att ha behövt anpassa oss till det gamla.

Att bo i en by var också ett medvetetet val. Frihe-
ten, att kunna få göra vad man vill, bo nära skogen och  
ge barnen en trygg ocn naturnära uppväxt är vinsten.
–Tror inte att folk i tätorten vet vilket rikt liv man lever 
ute i byarna, säger Johan.  
– Vi har mängder av aktiviteter som familjerna deltar 
i. Det finns en byalokal där barn och vuxna umgås. 
På nyårsafton är det tradition med pimpelfiske och 
middagsmat ute på  isen. Vi har lilla Fårträskrännet, 
Luciadisco och hockeykvällar vid gamla skolan.
–Och här finns faktiskt många barn i olika åldrar, så 
lekkamrater fattas inte.

Inne i det stora, ljusa, trivsamma köket tronar en 

gul vedspis i all sin glans. Bara ett av de föremål som 
paret samlat under åren som de fantiserat, drömt och 
planerat sitt framtida boende.
–När vi besökt loppisar eller auktioner har vi köpt 
saker till det hus som vi någon gång skulle bygga. Vi 
längtade verkligen efter någor eget, där vi kunde leva 
livet, bygga och renovera, säger de båda.

Apropå bygga. Det mesta av skåp och inredning i 
huset har Johan snickrat själv.
–När vi bodde i hyreshus fick jag möjlighet att nyttja 
en lokal för att tillverka bl.a vår badrumsinredning.
Nu behöver han däremot inte gå många steg för i det 
nya garaget på gården har han sin snickarverkstad.

Men att bygga nytt i glesbygd, är inte det ett eko-
nomiskt vågspel. Ett förlustobjekt i kronor och ören?
–Näe vi har inga planer på att sälja, säger båda med 
en mun. Det här är vårt livsprojekt. Här ska våra barn 
få växa upp och här ska fler byggnader bli till.
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Utvecklingsavdelningen möter ...

Malå levererar!
Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Maria Stenberg, Almbo Camping
Maria Stenberg deltagare i Malå Företagarskola, hösten 2016, 
har startat företag - Almbo Camping i natursköna Släppträsk.

Hon erbjuder bland annat flotteturer med mat. 

Maria Stenberg (till vä.) här tillsammans med Eva Stenlund 
deltog vid vårmässan i Arcushallen i Luleå och nådde där 
den första campingkunden från Luleå! 

Hans Joachim Selback, 
Mindworks Geoconsulting
Hans har en spännande  affärsidé med koppling 
till turism- och besöksnäringen med Malå kommun 
som bas. 

Välkommen att utveckla den i Malå!  

Sociala företag - en dörröppnare till arbetslivet

En form av socialt företag är s k arbetsintegrerande 
sociala företag. Arbetsintegrerande sociala företag 
har som mål att skapa arbete och vägar till arbets
marknaden för grupper som har det särskilt svårt på 

arbetsmarknaden. Företagen har ”dubbla” affärsidéer. 
De säljer arbetsträning, rehabilitering, sysselsättning 
mm till Arbetsförmedlingen och kommuner samtidigt 
som de producerar och säljer varor och tjänster på 
marknaden. Människans behov av arbete, delaktig-
het och individens förutsättningar står i centrum för 
företagets drift och utveckling.

Under en informationsträff om Sociala företag – en 
dörröppnare till arbetslivet informerade Lisa Nilsson 
från Coompanion Nord. Örjan Larsson, Malå kom-
mun berättade om Galejans verksamhet.
Thomas Johansson informerade om IVK – Individuell 
Växtkraft som är ett integrerat socialt företag i Örn-
sköldsvik med följande verksamheter:
Hushållsnära tjänster, Skog- och skogsvård, Bygg- 
och renovering, Café och Catering, Digitala & Admi-
nistrativa tjänster, Syateljé, Vaktmästeri och lokalvård,  
Alkorehab, Rehab & Arbetsträning.

Arrangörer var Coompanion Nord i samarbete 
med Möjligheternas Region i Malå.Vill du veta mer – 
tag kontakt med Utvecklingsavdelningen!Örjan Larsson berättade om Galejans verksamhet i Malå

Sociala företag har som övergripande mål att integrera med människor som har 
svårt att få jobb i arbetsliv och samhälle, ska ha en väl dokumenterad delaktighet 
för medarbetarna, ska återinvestera all vinst i verksamheten, ska vara fristående 
från offentlig verksamhet.
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Malå levererar!

Axel Danielsson är sakkunnig i kommunal verksamhet och 
”demokratibranchen”. 

Utbildningsdagen hölls för politiker i Kommunfullmäktige, 
Kommunstyrelsen och nämnder samt chefer i ledningsgrup-
pen i Malå kommun. 

Helhet, beslut, mål, handlingsplaner, verkställighet, upp-
följning, ansvar. Politikens ansvar: VAD ska göras. Tjänste-
männens ansvar: HUR det ska göras. 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Abramsson tar takt-
pinnen i arbetet för en förbättrad kommunal ekonomi. 

Tillsammans för Malå!

Workshop med politiker i Kommunfullmäktige och avdel-
ningschefer gällande arbetet med den fördjupade över-
siktsplanen (FÖP) för Malå samhälle. Tack för engagemang 
och värdefulla inspel som ska sammanställas.

Utbildningsdag med Axel Danielsson

– så minns vi våren 

Malå 2030, workshop
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Älskade barn
I höstas påbörjades projektet ”Älskade barn” i samar-
bete med Studiefrämjandet Västerbotten. 

”Älskade barn” har haft som målsättning att ge ramar 
och tillfällen för diskussion och erfarenhetsutbyte kring 
viktiga ämnen som barn, ungdomar och familj, vuxnas och 
föräldrarnas roll i uppfostran (detta med den ”svenska mo-
dellen” som grund).

Ny språkgrupp inom projektet kommer att starta under 
hösten 2017.

”Sex och samlevnad”
Carola Karlsson, skolsköterska från Umeå som jobbar med 
att informera om ”sex och samlevnad” har hållit i tre grup-
per för nyanlända ungdomar. Hon tar upp ämnen som t.ex. 
lagar i Sverige kring sex, kondomers betydelse, könssjukdo-
mar, vikten av frukost, lunch och middag likväl som motion 
och sömn för att orka med, sömnprevention m.m. Carola 
tipsar om olika hemsidor där ungdomarna själva kan hitta 
information om ämnen som kanske är känsliga att prata 
om hemma eller med kompisar. Hennes besök är mycket 
uppskattat och många vill gärna vara med fler gånger.

Håll Malå Rent
Inom landsomfattande kampanjen ”Håll Sverige Rent” har vi i år delat ut plast-
påsar, sopsäckar och diplom till förskolorna i Malå och lärare på skolan. Ett stort 
engagemang från förskolebarn och pedagoger inom förskola och skola har hjälp 
till att städa upp runt skolgårdar, Sjöparken, Lappstaden m.m.

Det arragerades dessutom en kväll den 22 maj, för allmänheten på torget där 
frivilliga ställde upp och hjälpte till att plocka skräp 
som samlats efter att snön smält bort. 

Vi tackar alla dem som ställde upp och hjälpte oss 
 att göra Malå lite renare och finare!

Information från inflyttar- och integrationsservice, 
Utvecklingsavdelningen 

Vi tackar våra kursledare Ann-Britt Stråge, 
Kristine Nilsson och Birgitta Sundqvist för 
bra samarbete och engagemang.

Projekt ”Alltid Tillsammans”
Integrations- och inflyttarservice i samarbete med 
Vuxen skolan, ABF samt samtliga kyrkor i Malå, har 
beviljats en projektansökan §37a från Länsstyrelsen.

Projektet har som primär målsättning att skapa nya 
mötesplatser där både svenskar och nyanlända kan 
umgås och lära av varandra, med syfte att motverka 

både okunskap, ensamhet och psykisk ohälsa.
Projektet är riktat till både unga och vuxna, svensk-

födda och till dem som har en utländsk bakgrund. 
Projektet baseras på individen och det mänskliga be-
hovet av att interagera med andra personer oavsett 
färg, språk eller landtillhörighet.
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Kommunalråd Mikael Abrahamsson hälsade väl-
kommen. Värd: Företagarna i Malå. 

Jonny Falk, Guideline Geo, var samtalsledare 
och lotsade diskussionen mellan deltagarna. 
Jonas Nordin, regionchef Ung Företagsamhet 
Västerbotten var en av gästerna.

Tillsammans för Malå!

Gomorron Malå–
tema Entreprenörskap i skolan

Jonny Falk, Guideline Geo ledde diskussio-
nen och spetsade frågeställningarna.

I panelen satt fr.v Mats Karlsson ICA, Oskar Sjölund Malå kommun, Tomas Linder 
Företagarna, Marie Blomberg Malå kommun och Jonas Nordin Ung Företagsamhet.

En engagerad publik deltog med både skratt och allvar i Gomorron-mötet.  

Morgonkaffe med tillbehör och lite 
förfriskningar bäddar för bra stäm-
ning under Gomorron Malå.  
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Kommunalråd Mikael Abrahamsson hälsade välkommen. 
Värd: Norsjö/Malå LRF. 
Björn Ylipää, Måltidsversion, var dagens moderator.  

Tack till gästerna: 
Kajsa Berggren, chef Landsbygdsenheten Länsstyrelsen 
Västerbotten, Artur Prifti, Malå Hotell & SkiEvent, Börje 
Stenlund, Vildmarkscamp i Malå, Jörgen Norén, Albertina 
Gård, Anders Skum, Fjällvilt och självklart alla besökare för 
en inspirerande och smakrik morgon!

Gomorron Malå – tema Mat som reseanledning, gastrono-        
                   mins attraktionskraft, nationell och regional livsmedelsstrategi

Under workshopen för tjänstepersoner, livsmedels-
producenter, kockar, restauratörer, och turistföre-
tagare i regionen diskuterades frågan hur skapar vi 
en gastronomisk region av Region8? Under dagen 
behandlades bland annat: Ny satsning hos Visit 
Sweden; Export av svenska måltidsupplevelser, Sveri-
ges och Västerbottens livsmedelsstrategi, samverkan 
nationellt eller mellan regioner, erfarenheter från 

Malåföretagens internationella gäster, utveckling-
spotential för Region 8, framtiden. Bra diskussioner, 
tillsammans för en gastronomisk region! 

Workshop
Hur skapar vi en gastronomisk region av Region 8?



12

Forskarteam besöker Adak

Rekryteringsdag/öppet hus på Setra 

Nationaldagsfirandei Malå

Malå attraherar

12-13 juni besökte en delegation med 12-15 
forskare från Australien, Kanada och Sverige 
vår kommun. Forskningsområden är entrepre-
nörskap, turism, demografi, social utveckling, 
integration, hälsa. 

Fokus ligger på ’future of small village’s - ut-
maningar och möjligheter, lokalt företagande, 
sysselsättning,  samhällsplanering, gruvrestau-
rering mm.  Förutsättningar för att kunna bo, 
leva och  verka i Malå, Lainejaur och Adak.  

Delar av forskningsteamet återvänder i sep-
tember till Adak och Malå.  

Tisdag 6/6 inbjöd Setra till re-
kryteringsdag/öppet hus för att 
visa anläggningen och berätta 
om kommande personalbehov. 

Ett 100-tal besökare kom till hembygdsområdet 
och firade tillsammans Nationaldagen i Malå till to-
ner av körsång, dragspel och folkdansuppvisning. 

Malå Kommun delade ut diplom till 7 nya svens-
ka medborgare som är bosatta i Malå. Hembygds-
föreningen bjöd på kaffe med dopp. 

Arrangörer var Hembygdsföreningen. Inbjud-
na var Kommunsstyrelsens ordförande Mikael 
Abrahamsson som talare, Malå Folkdanslag, Malå 
Dragspelsklubb och den ryska skolkören ”Onego” 
från vänorten Medvezhegorsk. 

Setras hyvleri i Malå har nyligen byggts om för att öka pro-
duktionsvolym och från och med i höst kommer anläggning-
en i Malå att öka produktionen med 20 procent, både inom 
sågat och förädlat. 

Satsningen innebär att träindustriföretaget nu rekryterar 
15 personer. Det är operatörer, elektriker, mekaniker och 
truckförare, säger Setras platschef, Hans Liljeström. 
Till rekryteringsdagen kom drygt 200 personer.
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Mari Ökvist är Laboratory Manager  
vid ALS  gruvlabb i Malå. Hon är 
utbildad ekonom men har de senas-
te 11 åren arbetat i företaget. Först 
i hemstaden Piteå där ALS andra 
gruvlabb i Sverige finns och sedan  
4 år är hon ansvarig för Malålabbet.
–Jag gillar jobbet och Malå, konsta-
terar Maria.

Företaget ALS (Australien Labo-
ratory Services) är kanske en doldis 
för malåborna men i den globala 
mineralbranschen är man en nyckel-
spelare.

Bor: Piteåtjej, nu bosatt i Fromheden.

Familj: Gift, 2 barn, 6 år och 3 år.

Fritid: Villan i Fromheden. Renovering tar mycket tid.

Senaste bok : Finns inte så mycket utrymme åt det. 
Fullt upp med arbete och familj.

Film: Tittar gärna, men i nuläget hinns det inte med.  

Musik: kanske är jag tråkig, men jag är allätare. Dock 
gillar jag inte hög och skrikig hårdrock.

Semester: Det blir i så fall till någor soligt, varmt och 
myggfritt ställe.

Mari Ökvist, Laboratory Manager vid ALS Minerals

ALS – ett global aktör i mineralbranschen
... och Malå spelar en viktig roll för framtidens gruvnäring

Borrkärna klyvs, krossas och pulvriseras för labb leverans

Men företaget servar inte bara gruvnäringen. 
Världen runt jobbar man med avancerade under-
sökningar i tretton olika branscher. Olja, gas, miljö, 
vatten, medicin är bara några arbetsområden där 
ALS mineralabb över hela världen ger svaren på vad 
proverna innehåller.
–I slutänden levererar vi resultat som påverkar 
många, konstaterar Mari.

I Malå arbetar 12 personer med att förbereda borr-
proverna för slutanalys.  
– Först sågar vi och klyver borrkärnan i två halvor. 
En halva sparas och arkiveras i lådan och den andra 
bearbetas, berättar Mari.
I speciella maskiner krossas provet och mals sedan 
ner till ett extremt finkorning pulver. Proven skickas 
sedan i märkta plastpåsar till specialiserade mineral-
laboratorier på Irland eller till Rumänien.
–I hela kedjan krävs en extrem nogrannhet av perso-
nalen. Ordning och fokus är ledorden, säger Mari.

Minsta lilla felmärkning av proven, eller samman-
blandning, får förödande konsekvenser. 
–Så vi får bara inte schabbla i hanteringen. Vi hante-
rar material som tills sist kan bli till miljardbelopp.

Verksamheten i Malå har växt sedan etableringen 
2013 och inom kort anställs ytterligare två personer.
–Malå är en perfekt plats för oss att jobba i. Vi har en 
utmärkt dialog med kommunen som ställt upp och 
snabbt anpassat lokalerna efter vårt behov att växa.
Och det finns stora möjligheter till en fortsatt expan-
sion av verksamheten.
– Helt klart. Vi finns i centrum av de intressanta pro-
spekteringsområdena och mineralföretagen uppskat-
tar verkligen vår kompetens och närhet.

En annan bidragande orsak till att ALS trivs och ser 
en framtid i Malå är den positiva attityd som andra 
serviceföretagen orten har visat upp.
–Servicenivån är verkligen på topp. Alltid på tårna 
och snabba ryck. Här verkar ingenting vara omöjligt 
och det är en trygghet för oss när vi har snäva leve-
ranstider som måste hållas.

Lika betydelsefull är relationen till SGU och lokal-
kontoret i Malå. Där finns proffsiga anställda och så 
det gigantiska borrkärneförrådet alldeles i närheten.
–Personalen med sin ovärdeliga kompetens bjuder 
verkligen generöst på sitt kunnande. Och den här 
inställningen och attiyden är något som präglar hela 
bygden, menar Mari.

Devisen ”Malå med allting så nära” är något som 
Mari gärna skriver under på.
–Den stämmer verkligen. Hoppas bara att fler företag 
upptäcker fördelarna och etablerar sig här. 
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Skogen i Skolan – tillsammas med skogsindustrin

Caroline Persson, Malå

Man kan inte bo på en bättre 
plats om man har barn. Tryggt 
och fritt och så nära till allting.

Sen att vi båda har växt upp i 
kommunen, har våra nära och 
kära i närheten har jobb som vi 
trivs med – Malå är toppen. 

Xiaxio Geng, Malå

I like Malå, with it`s perfect 
combination of modern life and 
nature.

Working at GuidelineGeo also 
gives me good relations to my 
colleges and cahallenges in 
developing new software.

Johan Stenlund, Malå

Här finns familjen och fritiden 
med fotboll och kompisar.
Att jag sen fått fast jobb under-
lättar. På en liten ort är det lätt 
att känna samhörighet och livet 
är ganska tryggt

Isabell Ferrer, Malå
Här lever man ett lugnt och 
harmoniskt liv omgiven av fina 
och arbetsamma människor. Na-
turen skiljer sig mycket från min 
uppväxt på Kuba, men jag älskar 
den svenska storskogen.
Dessutom är livet enkelt, långt 
från alla konflikter i världen.

Därför gillar vi Malå ...

Foto: Leif Henningssson Foto: Leif Henningssson Foto: Leif Henningssson Foto: Leif Henningssson

Årligen i början av juni inbjuder den samlade skogs- 
och träindustrin i Malå elever i första- och fjärdeklass 
till en Skogen i skolan dag. 

I vår genomfördes den sedvanligt i skolskogen som 
är belägen vid elljusspåret endast en knapp kilometer 
från Nilaskolan. Eleverna i första klass planterade 
några tallplantor var och gick en spännande skogs-
slinga varvat med lekar. 

Eleverna i fjärdeklass tittade bland annat till sina 
tallplantor som de planterade för tre år sedan.         

En av dagens höjdpunkter var pannkakan som elever-
na själva stekte i skogen.

Stort tack för värdskapet till Skogsstyrelsen, Norra 
Skogsägarna, Setra i Malå, Sveaskog och SCA.
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Malå kommun har påbörjat en satsning i syfte att 
säkerställa befintliga och framtida arbetskraftsbehov 
hos privata och offentliga arbetsgivare i kommunen. 
Vi står inför stora utmaningar där kompetens- och 
arbetskraftsförsörjning är en överlevnadsfråga.  

Den redan påbörjade satsningen ska ses som ett 
led i det strategiska och operativa utvecklingsarbetet 
med utgångspunkt i den lokala utvecklingsstrategin 
och integrationsstrategin. Exempel är initierade och 
genomförda aktiviteter såsom temaveckan Här finns 
jobben,(återkommer v 45), marknadsföring av lediga 
jobb i Malå på Luleå tekniska universitet och Umeå 
universitet samt medverkan i Uniaden m.m. 

Studenter vid personalvetarprogrammet, Umeå 
Universitet - Adam Andersson och Gustav Ahne har 
på uppdrag av Utvecklingsavdelningen gjort en sitt 
examensamarbete En utmaning som berör alla – en 
studie av kompetensförsörjning i en inlandsort. Stu-

denterna har intervjuat företagsledare i det privata 
näringslivet och avdelningschefer i Malå kommun. 
Tack för er insats! 

Enkäten ligger öppen och har besvarats av 28 företag.
Vi önskar tacksamt svar från fler företag och organi-
sationer i Malå före den 1 juli. Enkäten finner du på 
https://goo.gl/forms/5vOO0G34by9OAgs62

När det gäller arbetskrafts- och kompetensförsörj-
ning måste vi göra mer och  det gäller att jobba med 
’parrekrytering’, bostäder, karriärplaner, utbild-
ningsinsatser mm och positionera, marknadsföra och 
”paketera” Malå kommun som ett attraktivt geogra-
fiskt område och en plats att leva, bo och jobba i. Se 
vidare ”Bo, leva och verka i Malå!”

Hur kan vi samverka i rekryteringsarbetet? Välkom-
men att kontakta Anna Karin Horney, Oskar Sjölund, 
Peder Johansson, Utvecklingsavdelningen.

Irmgard Mårtensson, Senior Manager Communica-
tions INGO informerar att enligt gällande föreskrifter 
ska rör och cisterner på INGO-stationen i Malå vara 
utbytta före 2020. 

”Vi har dock valt att göra detta redan nu och därför 
pågår slutspurten i arbetet på INGO-stationen som 
omfattar byte av cisterner och rör i marken.  Detta 
betyder att vi minskar transporter av drivmedel till 
stationen då de nya cisternerna har utökad kapacitet, 
vilket också innebär en mindre miljöpåverkan.

Arbetet med utbyte av rör och cisterner beräknas 
vara klart innan midsommar.”

INGO (tidigare JET) öppnade sina första auto-
matstationer i Sverige redan 1978 och har sedan 
starten inriktat sig på att sälja drivmedel till ett lågt 
och rättvist pris. INGO finns representerat i Sverige 
med 248 automatstationer och i Danmark med cirka 
130 automatstationer. Sedan 2012 ägs INGO av det 
kanadensiska bolaget Alimentation Couche Tard.  

 

Vad händer vid INGO-stationen?
De senaste månaderna har det pågått ett intensivt miljöarbete vid INGO - 
stationen bredvid kommunhuset Malå.
Det har grävts, gjutits, bytts rör och cisterner i marken kring anlägg-
ningen. Arbetet görs för att möta de nya miljökrav som ställs på liknade 
anläggningar de närmaste åren.

Arbetskrafts- och komptensförsörjning 
– en överlevnadsfråga
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Medborgadialog i Adak

Samrådsmöte i Rentjärn
Samrådsmöte i Rentjärn identifierade många möjlighe-
ter när det gäller utveckling av besöksnäringen. Jätte-
gäddor lurar i träsket och guld finns att vaska. Behov av 
kollektivtrafik med Lycksele finns på önskelistan liksom 
fungerande mobiltelefoni i vissa delar av området. 
Positivt är att unga familjer flyttar till byn. Tack frivilliga 
i byaföreningen för gott fika. 

Medborgardialog angående Malå kommuns översiktsplan Malå 
2030. Malå kommuns arbete med ny översiktsplan (ÖP) fortskrider. 
Tillsammans för Malå!

Samrådsmöte i Adak lockade ett 30-tal medborgare. Eva-Marie 
Marklund, IT-strateg Region Västetbotten fanns också på plats. 
Tack för bra dialog, engagemang och värdefulla synpunkter. Tack till 
frivilliga i Adaks vävstuga för gott fika.
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Samrådsmöten i Springliden, Släppträsk och Malå
Samrådsmöte har även hållits i Springliden, Släppträsk och Malå samhälle. Engage-
mang och bra dialog. Tack alla deltagare och föreningar som koordinerat träffarna!
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Hans ordnade geologträff efter 40 År
1977 började ett gäng tyska ungdomar studera 
geologi vid Universitet Bonn i Tyskland. Efter 
examen skildes gruppen för att arbeta vid företag 
och instutioner runt om i världen. 

Efter 40 år var det så dags att återses igen - nu 
i Malå!  Sista veckan i maj besökte de 7 kollegorna 
vännen Hans Selbach, konsultgeolog med egen 
verksamhet i Malå. 

De tyska geologerna var myckett imponerande 
över den fina geologiska infrastrukturen som 
inte förväntas i en så ”liten” kommun som Malå. 
Gruppen besökte SGU, Guideline Geo och Kris-
tinebergsgruvan. De hann även med fältbesök på 
Tjamstanberget, omkring Gallejaur-strukturen och 
i Koppsele. 

Och recensionen av besöket var enhälligt – 
Malå är verkligen en ”geohotspot” som är unik i 
världen!

Hans Selbach (3:a från vänster) samlade sina gamla studiekamrater efter 40 år till 
en uppskattad återträff i Malå. Här en glad gruppbild vid toppkåtan på Tjamstan.

Upphandling Malå kommun
Enligt lagen om offentlig upphandling(LOU) ska upphandling göras när värdet överstiger 534 890 kr. När 

inköp över 100 000 kr görs är det krav på dokumentation enligt LOU. I kommunens inköpspolicy står det att 
inköp som görs över ett prisbasbelopp(44 800 kr) ska konkurrensutsättas och prisförfrågan ska tas in från tre 
leverantörer.

LOU bygger på fem grundprinciper
·         Icke- diskriminering
·         Likabehandling
·         Proportionalitet
·         Öppenhet
·         Ömsesidigt erkännande

Malå kommun har tagit fram mallar för offertförfrågan när inköp görs över 100 000 kr. Det finns även mal-
lar för att göra beställningar av jobb via kommunens ramavtal. Detta för att det ska underlätta för kommunen 
och för entreprenören att veta vilka jobb kommunen har beställt.

 Enklaste sättet att komma åt Malå Kommuns aktuella upphandlingar är att gå in på www .mala.se under 
snabblänkar(till vänster) finns upphandlingar, därefter klickar du på E-avrop. (adressen är www.e-avrop.se)

Upphandlingar som ligger ute nu är:
Målningsarbeten: Sista anbudsdag 2 8/6
Ventilationsservice: Sista anbudsdag 4/7

 Under hösten, onsdagen den 4/10, 2017, kommer näringslivet i Malå inbjudas till en workshop runt 
upphandling. Medverkar gör inköpare vid Malå kommun, upphandlingsansvariga vid Arvidsjaur kommun 
och Skellefeå kommun.
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•Torsdag 29/6 Gomorron Malå 
Torsdag 29/6 kl. 07.30. Gomorron Malå 
Tema: Sommar i Malå – vad händer här?
Värd är Malå kommun.

•Torsdag 6/7  60-tals dagen, Upptäck Malå
 Utvecklingsavdelningen, Inflyttar- och integrationsservice bidrar genom att arrangera
Malådagen och guidade bussturer i vår kommun.
Kl. 9.00-12.30 Lär känna din hemkommun 3h (guidad tur i Malå kommun för nyinflyttade)
Kl. 13.00 Malå on tour 45min (näringsliv, jobben finns i Malå)
Kl. 14.00 Malå on tour 45min (näringsliv, jobben finns i Malå)
Kl. 15.00 Malå on tour 45min (näringsliv, jobben finns i Malå)

Bussturerna är kostnadsfria och utgår från busshållplatsen vid kommunhuset, välkommen!

Aktuellt 2017, exempel:

•Torsdag 21/9  Malådagen i Umeå
 •Möjligheternas Region 
Ett axplock av planerade aktiviteter i Malå 2017 utöver besök i befintliga företag i Malå kommun 
coaching, att bistå företagarna med framtagning av handlingsplaner, finansieringsundersökning.

- Mentorprogram 2017, med bland annat föreläsning måndag 26/8 för alla intresserade företagare.

- Referensgruppsmöten. Två träffar 2017, varav en studieresa.

- Steget vidare, utvecklingsprogram för företagsledare i Malå Kommun, januari 2017

- Malå Företagarskola. Start: september.
  Mål: Utveckla din affärsidé, starta företag. 

- Temaveckan Här finns jobben. Näringslivs- och arbetsmarknadsmässa & seminarier, v 45
Temaseminarier: 
Skola och utbildning i Malå
Nya näringar i Malå
Geo, malm och mineraler – möjligheter i Malå
Framtidens vård och omsorg i Malå 

Leif Bildström, vid SGU i Malå, djup  har kunskap och många idéer med 
koppling till både djur, natur och geologi. Inspirerande!
Tillsammans för Malå!

Upplev GeoExpo i sommar hos SGU 
http://www2.visitmala.se/sv/se-gora/a1191763/malå-geoexpo/detaljer

•Lördag 26/8  Goda relationer ger goda affärer
Inspirationsföreläsning på Malå hotell.
Med humor, psykologi och övningar om hur vi människor fungerar diskuterar vi ledarskap och hur vi kan skapa 
goda relationer med kunder och leverantörer. Vi går igenom hur vi ’pitchar’ och presenterar vårt varumärke 
och vår idé genom att motivera kunden via Relationsskapande sälj.
Trygga ledare och medarbetare som ger varandra beröm och feedback fokuserar på rätt saker, har roligt på 
jobbet och blir ambassadörer för varumärket.
Kl 09.00-12.00  för mentorer och adepter i Mentorprogrammet.
Kl 13.00-16.00 för företagare i Malå kommun.
Keith Sivenbring är föreläsare och konsult inom Kommunikation & Ledarskap, Arnqvist & Sivenbring AB.
Inspirationsföreläsningen genomförs inom ramen för Projekt Möjligheternas Region i Malå. 
Välkommen med din anmälan till Anna-Karin.Horney@mala.se senast den 22 augusti. 
Begränsat antal platser – först till kvarn! 

Mer info:
Öppettider: Mån–fre   12.oo–16.oo  Skolgatan 11.
Övriga tider kontakta: David Larsson 076–114 08 87
 Leif Bildström 070–650 34 57
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Välkommen att kontakta oss med dina frågor, idéer och/eller utvecklingsförslag: 
Aleksandra Simanovskaya, e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se (föräldraledig)
Alex Carreno, e-post: alex.carreno@mala.se tfn: 0953-140 46
Anna Karin Horney, e-post: anna-karin.horney@mala.se tfn: 0953-140 76 
Ethel Cavèn, e-post: ethel.caven@mala.se tfn: 0953-140 74 
Maria Larsson, e-post: maria.i.larsson@mala.se tfn: 0953-140 57 
Oskar Sjölund, e-post: oskar.sjolund@mala.se tfn: 0953-140 97 
Peder Johansson, e-post: peder.johansson@mala.se tfn: 070-344 55 68 

www.mala.se 
Ansvarig utgivare: Utvecklingsavdelningen, Malå kommun 

”Nu ska vi i Malå ta steget vidare och genom förstärkt samverkan, i 
nära dialog med näringslivet, fortsätta utvecklingsarbetet och sätta 
Malå på kartan i regionen, nationellt och internationellt.” 
Anna Karin Horneys ord första dagen på jobbet 2016-04-01.  
Med denna ambition, utifrån företagens behov och tillgängliga resurser 
jobbar vi tillsammans på med entusiasm och energi.  
Tack alla för förtroendet och ett gott samarbete – tillsammans för Malå 
och utvecklingen i regionen!

Glad sommar !
önskar Utvecklingsavdelningen vid Malå kommun!

Referensgruppen Projekt Möjligheternas Region fr.v: Anna Karin Horney, Erica Grundström,  Marika Lindahl, 
Peder Johansson, Zsuzsanna Bischof, Peter Gustavsson, Li Stenberg, Oskar Sjölund, Tomas Stenlund och Peter Tjärnlund.


