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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 nye ordförande har ordet

Foto: Leif Henningsson

Ny på sin post och med en stor framtidstro för Malå. Mikael Abrahamsson, Adak, fick snabbt axla kommunrådsposten efter mångårige företrädaren Martin
Norehns hastiga bortgång.. — En stor utmaning och jag hoppas få kommuninvånarnas stöd i arbetet att utveckla hela kommunen, säger Mikael Abrahamsson.
Foto: Leif Henningsson

Jag heter Mikael Abrahamsson och är nytt kommunalråd sedan den 1 mars, 2017 och ser fram emot att arbeta
med de möjligheter som finns i Malå kommun. Det är bl.a de positiva vindar som blåser runt besöksnäringen,
med ett växande antal besökare och de framåtsyftande händelser som sker. Exempelvis att Setra har köpt
IKEA industrifastigheter är ett av de närliggande tilldragelser som jag tar med mig i det nya uppdraget.
Jag ser även fram emot att Malåbostaden färdigställer en visningslägenhet i slutet av april med hänsyn till
bostadsförsörjningen i kommunen. Det ska även bli spännande att följa vårens mentorprogram för nystartade
företag, samt för kvinnor som är ledare/chefer.
Att översiktsplanearbetet fortsätter i samråd med kommunens invånare och fokuseras till områden utanför
centralorten känns jättebra och är en grund för framtida utveckling. Detta liksom att processen runt Tjamstanområdets framtida utveckling nu trappas upp, hoppas jag ska engagera många av er.
Med utgångspunkt i visionen ”Malå med allt så nära, en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker” ser jag fram emot hur vi, 3.100 ambassadörer, tillsammans bidrar till hela kommunens utveckling.

Mikael Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande
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Innehåll
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Mikael Abrahamsson blickar framåt
Malås nya kommunalråd, Mikael Abrahamsson,
vill att alla Malåbor ska bli ”ambassadörer”.
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Málágan Kommuvdna
Med fokus på samiska frågor i Malå, en av
landets samiska förvaltningskommuner.
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Systembolaget etta igen
För andra året i rad utses Malåbutiken till
Årets Butik i kategorin mindre butiker.
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Mentorskap för kvinnor ...
ger kvinnliga företagare, chefer och ledare i
Malå en möjlighet att uvecklas.
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Utvecklingsavdelningen möter ...
företagare inom handel och turism och avtackar en avgående vd.
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SGU tror på Malåkontoret
Intervju med Erika Ingvalds, chef för Malåkontoret, som målar en positiv bild.
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Uniaden, en viktig informationsplats
Malå kommun och Malåföretag informerade
stundenterna vid Umeå universitet.

Foto: Leif Henningsson

Foto: Privat

Foto: Leif Bildström

14 Återvinn platsen
Malåborna bra på återvinning, men mer fokus
på plastinsamling behövs
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Kåbdalis - ett lyckat exempel
Spaningsresa till Kåbdalis där Malåföretagare,
Tjänstepersoner, politiker och intresserade
fick information av Kåbdalis ägare.
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Därför gillar vi Malå
Fyra påskglada kommunbor berättar varför
dom trivs så bra i Malå kommun

18

Glad Påsk i Malå
Storgatan och torget har fått nya utsmyckningar i påskens tecken

Foto: Kåbbdalis

Foto: Leif Henningsson
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Information från Málágen Kommuvdna –
Malå Kommun, samisk förvaltningskommun

Foto: Leif Henningsson

Under februari månad har vi firat den samiska nationaldagen den 6 februari med sedvanlig flaggning och
ett ¡ ”Alla tiders” arrangemang om konstnären Anna
Nordlander, Skellefteå och hennes samiska samling.
Det som berättades och som kunde visas var tavlor
från det skogsamiska området. Det syntes tydligt på
barmkläder som var avtecknade. Vidare serverades
det inom skola, förskola och äldreomsorg samisk mat
den dagen.
Malå Samiska förvaltningskommun arbetar tillsammans med Umeå Universitet och Arvidsjaurs
kommun med den skogsamiska forskarplattformen.
Den skogssamiska forskningsplattformen (SFP) är ett
organiserat samarbete mellan VARTOE och ARCUM,
centrumbildningar vid Umeå universitet och skogssamerna i Malå och Arvidsjaurs kommuner. Samarbetet är grundat på forskningsetiska principer, vilka

enkelt uttryckt består i att skogssamerna är delaktiga
i all forskning som SFP driver och kommer att driva.
Som koordinator mellan skogssamernas organisationer i Malå och Arvidsjaur och VARTOE och CESAM
utsågs Bertil Marklund vid det konstituerande mötet
för att bilda SFP hösten 2015.
I juni 2017 kommer skogssamer och forskare knutna
till SFP att delta i den konferens om Arktis som äger
rum vid Umeå universitet. I konferensen, ICASS IX
SESSION, deltar ett stort antal forskare från universitet som arbetar med arktiska frågor. Skogssamerna,
via SFP, har beretts rum att genomföra en egen
session vars rubrik handlar om skogssamerna som en
minoritet inom minoriteten samerna.
Här kan man läsa mer om sessionen:
http://iassa.org/icass-ix

Grattis Systembolaget i Malå!
Systembolaget i Malå vinner pris – igen. För andra
året i rad utses butiken till Årets Butik i kategorin
mindre butiker.
Sex finalister runtom i landet har fått besök av företagsledningen för bedömning och samtal i butiken.
Sedan har en vinnare utsetts. Hårt arbete och engagemang ger resultat och bidrar positivt till att sätta
Malå på Sverigekartan.

Medarbetarna vid butiken får en skräddarsydd
utbildningsaktivitet som ska stimulera till ”fortsatt utveckling och förbättring av verksamheten, med fokus
på kundupplevelse och värdskap”.
Bild: Kommunalrådet Mikael Abrahamsson uppvaktade
peronalen fr.v. Danielle Mårtensseon och Åsa Holmberg
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Mera Malå!
För att underlätta för dig som önskar hjälp av Malå
kommun för att möjliggöra utveckling av din verksamhet eller för att etablera verksamhet i vår kommun, kan vi nu erbjuda Mera Malå!
Modellen har vi lånat från Sorsele kommun (Forum Sorsele). Tack! Du kommer till ett möte med
tjänstepersoner från olika avdelningar och med
kompletterande kompetenser. Det ska vara enkelt
och tidseffektivt för dig att få svar på dina frågor.
Målsättningen är att du som kund hos Malå kommun
ska ha kontakt med en enda person, som samordnar
mötet och kontaktar för frågan ”rätt” kompetenser
inom kommunen.

ditt ärende. Du får tala med alla inblandade vid ett
enda tillfälle och får svar på dina frågor på plats. Behöver du mer information kan du direkt boka tider för
ytterligare samtal med sakkunniga vid Malå kommun.

Hur fungerar det i praktiken?
Vänd dig till någon av Malå kommuns kontaktpersoner.
Efter det inledande samtalet kallar din kontaktperson
till ett möte med dig och de personer som berörs av

Lars Grundberg, ansvarig för Tekniska avdelningen
Malå kommun
E-post: lars.grundberg@mala.se

Kontaktperson:
Anna Karin Horney, verksamhetsansvarig Utvecklingsavdelningen Malå kommun
E-post: Anna-Karin.Horney@mala.se
Erik Lundberg, bygglovshandläggare Miljö- och byggavdelning Malå kommun
E-post: erik.lundberg@mala.se

Malå kommun sätter fokus på miljöteknik
Malå flyttar nu fram positionerna inom
cleantech-området.
Vid ett möte härförleden fördes en
intressant dialog med Magnus Wiklund,
affärscoach vid Cleaner Growth, som
stöder affärsutveckling i bolag inom cleantech-området där vi i Malå nu flyttar fram
positionerna.
På bilden:
Cecilia Wahlberg Roslund, och Magnus
Wiklund affärscoach vid Cleaner Growth.
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Mentorskap för kvinnor som är företagare,
chefer och ledare i Malå kommun
Inom ramen för Projekt Möjligheternas Region och i samarbete
med Utvecklingsavdelningen vid Malå kommun har kvinnor som
är företagare, chefer och ledare i Malå kommun, under ledning
av Elisabeth Jonsson (bilden t.h.), en kombination av ett klassiskt
mentorskapsprogram.
Mentorskap går ut på att en mentor ansvarar för en adepts
(din) personliga utveckling på ett eller annat sätt, oftast i samband med att någon särskild lärdom delges. Att vara mentor är
ett frivilligt uppdrag och du väljer själv din mentor.
Programmet kombineras av seminarier där vi tar upp relevanta frågeställningar såsom betydelsen av ledarskap, kunskap och erfarenhet, personlig passion, glädje och mod, olika
typer av nätverk och nätverkande, hur du kan tänka nytt
och annorlunda samt behovet av innovationer i företag och
samhälle.
Det är i den här typen av sammanhang som du kan ta dig
tid att djupdyka i frågor som rör din egen verksamhet och
utveckling men även i omvärldsfrågor, vilket skapar utvecklingsmöjligheter för dig och din organisation.
Programmet pågår under ett år. Elisabeth Jonsson har 30 års erfarenhet av ledarskapsutbildningar
och mentorprogram och ingår i ledningen för LTU Business pågående program Norrbottens framtida
ledare och chefer.

Start: April/maj 2017. Tidsperiod: 1 år.
Antalet deltagare: 10
Planerad träff för mentorer och adepter, lördag den 16 maj.

Företagarskolans deltagare erbjuds mentorer
I början av året hölls en återträff med deltagare från
Malå Företagarskola för erfarenhetsutbyte men även
för uppföljning.
En av deltagarna är Jan Johansson som har tagit
fram en Gallringsklyka, se test här:

Styrelsen i Företagarna i Malå har erbjudit sig att
ställa upp som mentorer och en första träff är inplanerad inom kort.
Start: April/maj 2017. Tidsperiod: 1 år.
För frågor gällande mentorprogrammen – vänligen
kontakta Anna Karin Horney, 0953-140 76, e-post:
Anna-Karin.Horney@mala.se

http://skogsforum.se/viewtopic.php?t=29011
Företagarnas uppstart och överlevnadsgrad diskuterades. Vid träffen presenterades ett förslag om
att även erbjuda de deltagare som registrerat bolag
möjlighet att inom ramen för Projekt Möjligheternas
Region att delta i ett mentorprogram under ledning
av Elisabeth Jonsson.

Tillsammans för näringslivet i Malå!
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Regionalt investeringsstöd
– Information från Länsstyrelsen i Västerbotten.
Under 2016 har det beviljats 95 miljoner kronor (FUB och SÅDD) till 255 ansökningar från
länets företag för olika investeringar som gjordes. Företag i Malå kommun gick 2016 in med 7
ansökningar och samtliga sökande beviljades medel, totalt rör det sig om 3 200 000kr.
Den kan sökas av alla små och
medelstora företag, utom i Umeå
tätort som vill ta fram en jämställdhetsplan eller motsvarande eller
utveckla sitt jämställdhetsarbete
överlag.
Tillväxtchecken riktar sig till
grupper som är underrepresenterade när det gäller att söka samt
beviljas företagsstöd. Dessa företag är kvinnor som äger och driver
företag samt företagare, kvinnor
och män, födda utanför norden
som bott i Sverige i tio år eller kortare. Denna check kan enbart sökas
av målgrupperna enligt tidigare
och som driver ett mikroföretag, upp till nio anställda.
Dessa stöd beräknar Länsstyrelsen preliminärt
kunna besluta om från och med 2017-03-01 till och
med 2018-03-31. Checkarna, som enbart gäller mjuka
kostnader, ger upp till 75 % i stöd med ett maximalt
stödbelopp på 150 000 kr. Precis som för länsstyrelsens andra stöd ställs krav på affärsmässig verksamhet, att stödet inte påverkar konkurrens, ej normal
drift, stödbehov o.s.v. Mer information kommer inom
kort.
Från och med i år kommer företag som beviljats
mikrostöd endast kunna rekvirera vid ett tillfälle.
Länsstyrelsen vill även informera om att det även
finns möjlighet för företag att få företagsstöd inom
”Landsbygdsprogrammet” på Länsstyrelsen. Bidraget är normalt 40% av kostnader (max 1 600 000 kr/
3 år). Kostnaderna måste uppgå till minst 100 000
kr och stöd lämnas endast till ”hårda” investeringar.
Stöd kan inte lämnas inom tätorter med mer än 3 000
innevånare.
En liten förändring genomförs då det gäller ”Konsultcheck”, som från och med i år går att söka för
att företagen kan få hjälp att genomföra en ”konsekvensanalys” av behovet av investering. Detta gör att
företag kan få hjälp att genomlysa företagets investeringsbehov så den senare tilltänkta investeringen blir
mer träffsäker. Dock kommer fortfarande stödbehovet att beaktas inför beviljade.
För mer information om möjligheterna till stöd för
ditt företag, välkommen att kontakta någon av tjänstepersonerna vid Utvecklingsavdelningen på Malå
kommun alternativt vår kontaktperson på Länsstyrelsen Thomas Jonsson. Vi kan också bistå er i ansökningsprocessen.

Från och med 2016 har den
nya stödformen ”Särskilt
driftstöd till butiker i sårbara
och utsatta lägen” tagits i
bruk och inom denna har
Länsstyrelsen beviljat 6 038
644 kronor till 32 butiker i
länet under förra året. Detta
stöd kommer årligen kunna
beviljas till utpekade butiker
i länet, men kräver att butiksägarna gör ansökan för detta
varje år. För 2017 har Länsstyrelsen fått information
från Tillväxtverket att beslut
tidigast kan fattas om Särskilt
driftstöd under mars månad.
Länsstyrelsen har under 2016 blivit bättre på att, i
samband med ansökan, begära in jämställdhetsplaner
från företag med 25 anställda eller fler (som de är
skyldiga att upprätta). Dock ser de att det fortfarande
ofta är brister i dessa planer. Länsstyrelsen har därför
tagit fram ett skriftligt stöd för företagen kring en miniminivå med tre delar kring vad en jämställdhetsplan
ska innehålla (se: http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/
Bilagor%20och%20intyg/Sidor/default.aspx). Det
finns även en ny jämställdhetscheck att söka för att
investera i jämställdhetsarbetet. Bidrag kan lämnas
med upp till 75 procent av godkända kostnader (läs
mer om denna nedan).
Från 1 december 2016 går det endast att söka stöd
via www.minansokan.se!
Länsstyrelsen har haft som mål inom E-förvaltning
att fler ansökningar om företagsstöd ska inkomma
via e-tjänsten. Övergången till www.minansokan.se
har många fördelar för såväl Länsstyrelsen som för
sökande företag
Från 2017 kommer information om att investeringen
måste påbörjas senast 3 månader efter beslut är fattat finnas med i besluten som skickas ut till företagen.
Detta gör att Länsstyrelsen kan skapa ett större tryck
på sökanden att både påbörja investeringen. Länsstyrelsen kommer i högre grad påminna företagen om
att de ska rekvirera och inte heller tillåta mer än en
förlängning av investeringsperioden om inte väldigt
särskilda omständigheter motiverar annat.
Under 2017 kommer Länsstyrelsen att införa två nya
checkar i Västerbotten. En Jämställdhetscheck och
en Tillväxtcheck. Jämställdhetschecken vänder sig till
företag som vill investera i sitt jämställdhetsarbete.
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Malå levererar!

Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Utvecklingsavdelningen möter ...
... och avtackar Johan Ridderstråhle
för hans och familjens 19 år med Hultdins System i Malå.
Kommunalrådet Mikael Abrahamsson
önskar Johan lycka till!

... Pontus Friberg, Direktör Affärsstöd,

... företag inom besöksnäringen
som samarbetar

Setra Group, Solna.

... företag inom handeln i Malå

Johann Schatton, Fly Car och Börje Stenlund, Vildmarkscamp i Malå

... SGU:s medarbetare i Malå Kommun
Deltog gjorde bl.a. Ewa Larsson, Malå blomsterhandel,
Gudrun Henningson, Burvalls, Katarin Lundmark, Kattis
Bod och Peder Johansson, affärscoach Malå kommun

Fr.v. Johan Söderhielm, Jerry Hedström, Gun Ulvebäck, Daniel
Larsson, Leif Bildström, Albert Norman

... Tomas Linder,
OTR Construction

... Natali Lindholm,
Restaurang Laven, Tjamstan.

... Lena Samuelsson, Norrlands
Bil Tunga Fordon.
Lena är också delägare i Vildmarkscamp i Malå.
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... Emma Pantze
Sport up North

Malå levererar!
– så minns vi vintern

Malåborgssamtalet – medborgardialog
Konceptutveckling Malåborg, bra dialog och stort engagemang under
ledning av Eivor Bryngelsson.
Kommuninnevånare i olika åldrar deltog. Svenskfödda och utlandsfödda, tillsammans för Malå och regionen. Malåborgsamtalet var en
del i konceptutvecklingen av Malåborg.

Utvecklingsavdelningen bevakade
Future Mine & Mineral 2017
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SGU i Malå – har en geologisk nyckelroll
Hon spår en spännande framtid för verksamheten i Malå
– En stor utbyggnad av kärnarkivet i Malå.
– Gör Malå till ett centrum för SGUs inhemska och internationella utbildningar.
– En krafig ökning av antalet anställda.
Det är tre satsningar som Erika Ingvalds,
enhetschef för SGUs malåkontor, hoppas
ska bli verklighet inom de närmaste åren.
– Jag tror inte att många förstår vilken viktig roll som
Malåkontoret spelar inom gruv- och prospektering
både internationellt och i Sverige, konstaterar Erika
Ingvalds innan hon fortsätter.
– Malå är världsberömt i branschen. Malå är första
platsen som bolagen besöker och dit man återkommer för att göra grundstudier i jakten på fyndigheter.
Här finns ett gediget kunnade och företagen får en
utmärkt service.
Efter några bottenår och nedgång ökar nu intresset
för prospektering och därmed för SGU i Malå.

Foto: Leif Bildström

I

sen har regeringen en inriktning på ”geoturism” som
växer internationellt. Att tillsammans med kommunen
och lokala entreprenörer stärka turismen i regionen.
Förstärkta resurser, vad innebär det?
- Jag ser flera typer av förstärkningar som måste
komma i fråga. Fokus nu är en stor satsning på utbyggnad av kärnarkivet. Det är ett nationellt intresse
att vi kan ta emot borrkörnor från företagen
så att arkivet fortsatt blir levande. Vi jobbar
redan nu ihop med både kommunen och lokalägaren kring fortsatt utbyggnad.
– Det andra - mer administrativ, teknisk personal. Fler geologer, geofysiker med kunskap
och kompetens om prospektering skulle betyda ökad
service och kompetensutbyte med företagen och
att universiteten och forskarna skulle attraheras att
jobba i Malå.
Hur ser ditt drömscenario för Malå ut?
– Förutom det jag skissat ovan är det en sak som jag
funderat väldigt mycket på. Jag skulle vilja göra Malå
till SGUs utbildningsnod för inhemska och internationella utbildningar.
– Vi har utbildninguppdrag på gång, från SIDA och
EU kommissionen som handlar om att utbilda folk,
just nu från Afrika, om gruvor och miljö.
Får vi de uppdragen kan Malå på allvar bli det geocentrum som många tror och hoppas på, säger Erika
Ingvalds, enhetschef vid SGU.

media får allmänheten ibland en bild av att
Sverige är genomprospekterat och att det nästan
startar en gruvbrytning i varje buske.
– Internationellt, t.ex. i jämförelse med Kanada och
Australien, talar man om att de nordiska länderna,
Sverige, Norge och Finland är underprospekterade.
– Av 1.000 undersökningstillstånd som Bergsstaten
utfärdar resulterar det i en (1) gruva, säger Erika.
– Skälet är naturligtvis att det är inte lätt att
hitta en fyndighet som är ekonomisk brytvärd
helt enkelt.
Här spelar alltså Malå en nyckelroll med sitt
kärnarkiv och de lokaler och utrustning för
undersökning av borrkärnor som man kan erbjuda.
– I slutändan blir det ett ”win-win” resultat. Företagen
lämnar tillbaka sina data när de slutar prospektera i
ett område. På det sättet hjälper de till att bygga en
kunskapbank om Sveriges geologi som inte staten
själv kan klara. Det skulle bli alldeles för dyrt.

Malå är
världsberömt

Regeringen vill utreda verksamheten i Malå
– Vi har precis dragit igång arbetet och ska undersöka hur vi ska kunna utveckla den befintliga verksamheten i Malå för att den ska bli ännu bättre för
företag och forskare. Det finns ett starkt intresse från
regeringens sida att förstärka resurserna och göra
mer material tillgängligt för
forskare.
– Det är vårt huvudfokus,
Erika Ingvalds, enhetschef SGU
Bor: i Uppsala.

Film: Insurgent, en film i ”The Divergent Series”

Familj: Gift, 2 barn, 13 år och 17 år.

Musik: Blandat. Bruce Springsteen, Lars Winnerbäck
(skrattar gubbrock med andra ord), men också sånt som
barnen gillar.

Fritid: Naturen, vandring och skidåkning.
Senaste bok : En ljudbok om Winston Church ill på
mastiga 120 timmar!
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Semester: Fjällstugan eller södra Kalifornien

Gomorron Malå!

Fler aktörer inom besöksnäringen
Gold of Lapland stod som värd med Karin Fällman
som även ledde samtalet.
Dagens gäster bestod av Johan Schatton
FlyCar, Peter Gustavsson Gustavssons Åkeri,
Morgan Liljemark Wild Lapland, samt projektledarna i Möjligheternas Region; Beatrice Axelsson
(Norsjö) och Peder Johansson (Malå).
Tack för er medverkan!

Tillsammans för Malå och destinationen!

Intresserade åhörare

Resandet ökar till Sverige

Arne Hellsten inledde

Frukostmöte

Kompetensförsörjning i Malå kommun
Den så viktiga frågan om kompetensförsörjning
i Malå och nationen var huvudpunkten vid dagens
frukostmöte med Arbetsförmedlingen som värd.
För information svarade Olof Johansson, sektionschef, Agneta Tjärnström, kvalificerad handläggare utredning Nord och Iosif Karambotis,
Eures-rådgivare.
Frukostmötet besöktes också av nya länsrådet
Lars Lustig, Umeå som presenterade sig och hans
arbete som landshövdingen närmaste man vid
Länsstyrelsen i Umeå

Iosif Karambotis

Tillsammans för Malå!

Fr.v. Iosif Karambotis, Agneta Tjärnström och Olof
Johansson

Länsrådet Lars Lustig gjorde ett
uppskattat morgonbesök i Malå

Som vanligt hade många slutit upp för att informera sig vid
furkostmötet på Malå hotell.
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UNIADEN 2017
Ett av resultaten av Malå kommuns medverkan på Uniaden, Umeå
universitet den 31 januari, var mötet med stunderna Gustaf Ahne och
Adam Andersson (bilden t.h). Båda läser sista terminen på personalvetarprogrammet vid Umeås universitet.
På uppdrag av Utvecklingsavdelningen i Malå kommun ska de skriva
sin C-uppsats inom området kompetensförsörjning. Till grund för
arbetet ligger bl a den lokala utvecklingsstrategin (LUS) och integrationsstrategin. Fokus ligger på behovet och förutsättningarna i Malå.
Arbetet startar den 22 mars och ska ske i nära samarbete med
offentliga och privata arbetsgivare. Vi ser fram emot att få ta del av
studenternas kunskaper och ett gott samarbete!
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Gomorron Malå!

Tema teknik & innovation, utveckling & tillväxt
Intresset var stort och många tog chansen att lyssna till när nya grepp
inom teknik och innovation presenterades vid Gomorron Malå.
Panelen bestod av Stefan Backlund, Inlandets Teknikpark, Vilhelmina, Adam Wikström, LTU Business, Skellefteå, Jan Johansson, Revenues, Umeå, Annelie Karlsson, Projekt Möjligheternas Region.
Samtalet leddes av Maria Nilsson, från Skapamomentum, Skellefteå.
Marcus Bäckström, 3D foto Lycksele, presenterade film som alternativ
till visualisering och marknadsföring av Tjamstan.
Tack för er medverkan!
Tillsammans för Malå och destinationen!

Adam Wikström, LTU Business.
Annelie Karlsson, Projekt Möjligheternas Region

Jan Johansson, Revenues, Umeå

Stefan Backlund, Inlandets Teknikpark
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Maria Nilsson, Skapamomentum

Ett attraktivare
Malå för alla
Förra året deltog Malå kommun i
Håll Sverige Rents aktion
mot nedskräpning.
Foto: Linn Fjellner

metall och plast och åk eventuellt till Återvinningscentralen om möjlighet finns.
Vi Håller Rent är också ett bra tillfälle att lära sig
mer om nedskräpning, återvinning och konsumtion.
Vid frågor om Vi Håller Malå Rent, kontakta Ethel
Cavén, via ethel.cavén@mala.se eller 0953-140 74.

Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar,
företag och privatpersoner skräp - både för att göra
sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.
Från 15 februari är anmälningen öppen till Vi
Håller Rent! Anmäl er på www.hsr.se/vihallerrent.
Alla anmälda deltagare får kostnadsfritt Håll Sverige
Rent skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar,
soppåsar och skräpspel.
I Malå kommun kommer vi distribuera materialet
från vecka 19. Deltagare hämtar själva sitt material
från kommunhuset, Storgatan 13.
Ni tar själva hand om det skräp ni samlat in. Sortera
och återvinn gärna förpackningar av papper, glas,

2016 deltog 767 782 hjältar
runt om i landet. Ta del i
kampen mot skräpet du också!

Information i korthet ...
Barnmorska på SFI
Inflyttar- och integrationsservice har i sammarbete med
Pernilla Edström, barnmorska Malå sjukstuga, påbörjat
ett seriesamtal med SFI elever (Svenska För Invandrare).
Samtalet syftar till att informera och skapa förståelse
inom områdena: preventivmedel, könssjukdomar samt
olika behandlingar, lagar och regler när det gäller partnerskap, abort.

Bygdeavgiftsmedel till 13 föreningar
2016 sökte och beviljades endast tre föreningar i Malå kommun
bygdeavgiftsmedel.
Vi kan glädjande konstatera att 2017 har 13 ansökningar inkommit och samtliga föreningar i enlighet med antagen handlingsplan
beviljats bygdeavgiftsmedel á max 20 000 SEK/förening.
Lycka till med samtliga era satsningar!

Evenemangsplanering, från idé till verklighet
Åtta utlandsfödda ungdomar påbörjade 2016 en utbildning i syfte att lära sig att
planera, genomföra och följa upp ett evenemang.
I mars 2017 genomfördes etapp 2 med föreläsning och praktiskt arbete under
ledning av Marion Carlsson, destinationsutvecklare i Gold of Lapland. Målet är att
genomföra ett event i november 2017 på Malåborg - ett led l i konceptutvecklingen
av Malåborg.
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Foto: Leif Henningsson

På de olika miljöstationerna runtom i kommunen kan man lämna sitt plastafvall. – Malåborna är duktiga på att sortera, konstaterar Tobias Wennerberg

Information från Miljö- och byggavdelningen Malå kommun
Håller haven på att förvandlas till mikroplastsoppa?
Haven fylls med skräp, framför allt plast som inte bryts ned på lång
tid. Fiskar och andra organismer får i sig plasten och de ämnen som
följer med. Det har seglat upp som ett av vår tids stora miljöproblem att hantera. Sedan har vi också frågan - hur påverkar det oss
människor?
En stor del av skräpet är mikroplaster från trafik, industri och våra egna hem. De stora källorna är slitage av
däck och båtskrov, konstgräsplaner, mikroplaster i kosmetiska produkter samt hushållsplast (bl a plastpåsar).
EU-parlamentet vill ta tag i de problem som plastpåsar orsakar och har nyligen röstat igenom ett förslag
om att minska användandet. Svenska Naturvårdsver-

ket har nu utfärdat en förordning som riktar sig till de
som producerar plastpåsar och de handlare som tillhandahåller plastpåsar med krav om bl a information.
Konsumtion av plastpåsar bör halveras till år 2017
och minska med 80 procent till år 2019.

Några uppgifter om plastpåsar från nyheter 24:
1. Över en triljon plastpåsar används varje år.
I hela världen. En triljon är alltså en etta följd av 18 stycken nollor. Det är samma som en miljon biljoner eller
en miljard miljarder.
2. Det krävs 12 miljarder tunnor olja för att tillverka så många påsar.
3. Det kan ta mellan 20 och 1000 (!) år för en plastpåse att brytas ner.
Själva påsen försvinner, men plasten finns kvar i form av småpartiklar som sprids. Just plastfragment är en
väldigt vanlig förorening.
4. Enligt FN:s miljöprogram flyter det 18 000 plastbitar runt i varje kvadratkilometer hav
I havet finns fortfarande plast från påsar som tillverkades när plasten var ett helt nytt material.
5. I Nordsjön har 94 procent av alla fåglar plast i magen.
Många djur misstar plast för mat, och får på så sätt i sig det.
6. I Kalifornien är plastpåsar helt förbjudna sedan 2014Det innebär att affärer bara får sälja återanvändbara påsar och papperskassar.
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Maria Larsson, Gunnar Harr,
André Nyström, Anna-Karin Horney, Arthur Prifti,
Roger Johansson, Jon Ny, Roger Oskarsson, Rolf Andersson,
Peder Johansson, Leif Bergström, Oskar Sjölund, Jim Lundmark,
Arne Hellsten, Jan Asplund

Foto: Leif Henningsson

Studieresa till Kåbdalis – Utveckling Tjamstanområdet
Företagare, politiker och tjänstemän i Malå lär och inspireras av Kåbdalis
inför den framtida utvecklingen av Tjamstan.
Tack till alla ni som deltog med tid, engagemang och inspel!
Tack Johan Gunnarstedt, ägare och VD Kåbdalis!

Foto: Kåbdalis

Precis som i Malå och Tjamstanområdet söker sig
många husvagnsturister till Kåbdalis

Foto: Kåbdalis

Restaurang Kårleone med stor lounge och konferensutrymmen är encentral samlingsplats

Foto: Kåbdalis

Foto: Kå bdalis

Sittliften i Kåbdalis, med snabb och avkopplande
transport upp i skidsystemet uppskattas

Kåbdalis, har en stollift och tre slöplifter. Totalt 9
preparerade pister och 3 offpister. För barnen finns
nybörjar- och pulkbacke med knapplift

Foto: Kåbdalis

Kåbdalis har blivit ett populär t skidcentrum med
varierade boendealternativ och tidig säsongstart
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Malås studiebesök uppskattades av värdarna som
gärna berättade om sina lyckade satsningar

Information från inflyttaroch integrationsservice,
Utvecklingsavdelningen
Välkommen Alex Carreno till Utvecklingsavdelningen, Inflyttar- och integrationsservice som vikarie för
Aleksandra som nu går på föräldraledighet.
Lycka till - båda två!

Malå med allt så nära – broschyr mm
Så var den äntligen här! I samarbete med företag och organisationer i Malå Kommun har vi skapat en broschyr: ”Bo, leva och verka i Malå!”. Broschyren finns i tryckt
format och på nätet: http://www.sebroschyr.se/Mala_kommun/WebView/. Texten är
översatt till sex språk.
Produktionen finansierades genom annonser, tillsammans för Malå - tack till:
Jump-in, Revisor Companiet, Malå Skogstjänst, ICA Supermarket Malå, Malå Energi och Industri, Malåbostaden, Persson Båt, Folktandvården Västerbotten samt
Malå Hotell & Ski Event.
Både kommunen och näringslivet i Malå behöver nya medarbetare med olika
kompetenser, så broschyren kan vara ett bra verktyg för att berätta hur det är
att bo här och vilka fördelar som finns med ett liv i vår kommun. Ett inflyttarpaket har sänds till nyinflyttade ca 70 hushåll innehållande välkomstbrev, broschyr och ett rabatthäfte som gäller i Malås butiker
Tillsammans för Malå! Dela gärna broschyren online med kontakter i ditt
professionella och sociala nätverk. Vill du använda broschyren i tryckt format,
kontakta reception Malå kommun eller Inflyttar-och integrationsservice så hjälper vi till.
Samtliga nyinflyttade till Malå kommun kommer att bjudas in att fira in våren med majbrasa i Sjöparken och drogfritt
diskotek för ungdomar. Sista veckan i juni anordnar vi även en rundtur för allmänheten i vår vackra kommun.

Därför Malå ...

Foto: Leif Henningssson

Britta Stenberg, Malå
Nära till allt, service, skogen naturen. Sen bor vi som mitt mellan
kust och fjäll, så det är lätt att ta
sig få del av allt det goda.
Och inte minst, här är alla så
vänliga och ställer upp för
varandra.

Foto: Leif Henningssson

Foto: Leif Henningssson

Hashmat Ullah, Malå
Jag och min familj trivs verkligen här.
Med jobb och goda vänner.
Servicen är bra och malåborna
är trevliga.
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Foto: Leif Henningssson

Greta Nystedt, Stensund

Per Jonsson, Strömfors

Närheten till naturen och att det
är så lugnt och fint i Malå.
Enkelt att bo och leva här, med
närhet till affärer och jobb.

Fördelen är närheten till allt.
Här finns social trygghet, bra
skola och en god åldringsvård

Föräldrastöd – Älskade Barn
Inflyttar- och integrationsservice har startat
en kurs för nyanlända Malåbor i föräldrastöd.
Gruppen består av 7 deltagare och tre nyutbildade gruppledare; Ann-Britt Stråge, Kristine
Nilsson och Birgitta Sundqvist har utbildats i
området.
Kursen ger deltagarna ramar och tillfällen
för diskussioner och erfarenhetsutbyte kring
viktiga ämnen som barn, ungdomar och familj,
vuxnas och föräldrarnas roll i uppfostran. Vissa
punkter är lite mer informativa som exempelvis Socialtjänstlagen i Sverige och Barnkonventionen
Nyligen utvärderades aktiviteten. Gunnel
Mohme, forskare vid Stockholms Universitet
och Luca Anic, områdeschef i Umeåregion,
Studiefrämmande Västerbotten deltog och
intervjuade både ledare och deltagare; ”positivt och lärorikt”, ”man fick möjligheten av
utvärdera och bolla idéer och tankar”. Vilket
engagemang!

Ann-Britt Stråge, Birgitta Sundqvist och Kristine Nilsson, alla pensionerade
lärare har engagerat sig som gruppledare och utbildare för nyanlända

Kristine Nilsson, Ann-Britt Stråge och Birgitta Sundqvist med några av de
nyanlända som deltagit i en av kurserna i föräldrastöd

Luca Anic, områdeschef i Umeåregion för Studiefrämmande Västerbotten och
Gunnel Mohme, forskare vid Stockholms Universitet besökte Malå och gladdes
över det engagemang som nyanlända möter i Mal

Aktuellt 2017, exempel:

•

Steget vidare, utvecklingsprogram för före-

Gomorron Malå

Torsdag 27/4 kl. 07.30. Tema är Entreprenörkap i
skolan. Värd är Företagarna Malå i samarbete med
Malå kommun.
Torsdag 18/5 kl. 07.30 Värd LRF Norsjö/Malå.

tagsledare i Malå Kommun.
Framflyttad till augusti, 2017.

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

•

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, mentorprogrammen mm.

Temaveckan Här finns jobben. Näringslivsoch arbetsmarknadsmässa & seminarier, v. 45.

Referensgruppsmöten. Fyra träffar 2017,
varav en studieresa.
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Ett attraktivare Malå för alla
Gestaltningen av en plats är central för hur väl den fungerar och hur uppskattad den blir av medborgare,
besökare och andra aktörer. En väl utformad plats kan medföra att människor trivs, att de bor kvar och att
skadegörelse minskar. Skapandet av väl fungerande offentliga miljöer gynnas av samverkan i ett tidigt skede
mellan vitt skilda kompetenser och erfarenheter.
I november 2016 samverkade lokalt näringsliv, Lions och Malå kommun med tillstånd från Trafikverket för
att lysa upp Malå – vacker gran och ljus på Torget samt julstjärnor längs hela Storgatan bidrog till göra Malå
vintervackert och attraktivt för både invånare och besökare.
Nu närmar sig den Glada Påsken och på motsvarande sätt har vi kraftsamlat för att dekorera Malå med ett
påskträd på Torget, dekorerat med påskägg. Ett antal mindre björkar längs Storgatan har klätts med påskband av ungdomar på fritidsgården Kosmos. Björkarna har Lions huggit, transporterat och satt upp. Tack!
Delad glädje är dubbel glädje!
Malå kommun är en av Sveriges kommuner, som valt att avstå från påskfjädrar. Djurens Rätts kartläggning
inför påsken 2017 har återigen visat att i princip alla påskfjädrar som säljs på den svenska marknaden kommer
från fåglar, vanligtvis från kalkoner som fötts upp i köttindustrin i USA och Kina.
Läs mer om hur produktionen av fjädrar går till på;

https://www.djurensratt.se/djurvanlig-konsument/dun-fjadrar.
Josefin Ljunghill med barnen
Oscar och Ellen var med och
påskpyntade björken
Starka armar hjälptes åt att
resa en ny tradition, den
pyntade påskbjörken på
torget i Malå

Foto: Leif Henningssson
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Fredrik Sundqvist och dottern Vera tycker att de färgranna påskbanden piggar upp längs Storgatan

Le

Utvecklingsavdelningen önskar er alla en
Glad Påsk – tillsammans för Malå!
Välkommen att kontakta oss med dina frågor, idéer och/eller utvecklingsförslag:
Aleksandra Simanovskaya, (föräldraledig) e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se
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
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