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Eveline och Tom hemma igen efter 1500 mil. 
– Det känns skönt och nu stannar vi här!

Malå med allt så nära
Malå kommun informerar näringslivet. Sprid gärna informationen 
i dina nätverk och till dem du tror kan vara intresserad. Tack på förhand.
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Innehåll

och önskar Trevlig senhöst.

Det är i år 100 år sedan Karin Stenberg med hjälp av Valdemar Lindholm skrev och gav ut 
”Dat läh mijen situd (det är vår vilja)”, en kampskrift om den skogssamiska situationen i Sverige. 
Skriften är på många sätt aktuell också idag. 

100-årsjubileet uppmärksammas med boksläpp av den nya antologin ”Skogssamisk vilja”. 
Antologin inleds med ursprungstexten som sedan följs av tolv kapitel där Karin Stenberg som 
person och skogssamiska förhållanden i dåtid och nutid speglas. Några av kapitelförfattarna 
har själva träffat Karin Stenberg under hennes verksamma år. 

Välkommen på 100-årsjubileum och boksläpp på Malå bibliotek den 4 november  kl. 17:30.
Värd: Samisk förvaltningskommun i samarbete med Umeå universitet.
Vi bjuder på fika och antologin kommer att finnas för försäljning under kvällen. 
Har du inte möjlighet att komma, ta del av livesändningen från Umeå universitet, via denna 
länk: https://umu.zoom.us/j/63932345008?pwd=SHltVmU5NDJQSHJMRHdaS0ZwS3pNdz09
Ange mötes ID: 639 3234 5008 och lösenord: 323086

GIÄLLAVAHKKUO, v.43
Målet med den samiska språkveckan är att synliggöra de samiska språken i det 
offentliga rummet, öka kunskapen om samiska språk och bidra till att lyfta språ-
kens status. De tre sametingen i Norge, Sverige och Finland önskar att samiska 
språk ska synas, höras och användas på alla samhällsområden under språkveckan.
För Malå pågår planering inför veckan men förslag på insatser kan lämnas till 
Lii Kroik, samisk samordnare.

Vid den nybyggda förskolan i Malå 
kommer en av avdelningarna att präglas 
av en samisk miljö där man erbjuder barn 
att få sitt språk och sin kultur som en 
naturlig del i tillvaron. 

Det finns sedan tidigare en skogssa-
misk kåta och nu kompletteras utemil-
jön även med en ájttie, en förrådsbod i 
samisk stil, tillverkad av Jörgen Stenberg.

Ett löpande arbete pågår även med 
att stärka det samiska vid hela försko-
lan, detta dels för att alla barn av olika 
ursprung ska få kunskap om den samis-
ka miljön och kulturen samtidigt som 
identiteten stärks för de samiska barnen. 
Ett exempel på det är att avdelningarna 
har fått samiska namn, mer information 
kommer.

Översyn av rennäringslagstiftningen
Regeringen kommer att tillsätta en utredning angående Rennärings-
lagstiftningen som är från 1971. Lagen behöver anpassas till dagens 
samhällsstruktur och till högsta domstolens dom i Girjas-målet. 
Regeringen ser med detta att det är mycket komplexa frågor med 
många dimensioner att beakta. Stadsrådet Jennie Nilsson har bjudit in 
till möte i syfte att inhämta synpunkter och reflektioner om en översyn 
av rennäringslagstiftningen inför framtagande av utredningsdirektiv.
Malå kommun anser att det är viktigt att ge stöd till rennäringen då 
kommunen befinner sig inom Malå samebys renbetesland. 
Representant för Malå kommun är Lii Kroik, samisk samordnare. 

Lii Kroik
Sámien ekttiediejjie, Samisk samordnare
lii.kroik@mala.se    0953-14068

Dat läh mijen situd - 100-årsjubileum och boksläpp, 4 november

Foto: Jörgen Stenberg

Nya förskolan i Malå

Málágen Kommuvdna – Malå Kommun 
Samisk förvaltningskommun
Buerestbåhtieme Málágen kommuvdnije, lüvletjedáhvuo!
Välkommen till Malå kommun, ett skogssamiskt område!
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Mikael Abrahamsson
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, 
Malå kommun

Varför ska man bo i Malå?

Lennart Gustavsson (v)
Kommunstyrelsens ordförande, Malå kommun

Ibland kan det vara bra att sätta sig ner i lugn 
och ro och bara fundera. Man kanske inte direkt 
lyckas hitta livets mening men det skadar inte 

att ta några minuter av sin tid för att tänka på 
vad som gör livet gott att leva. Man kan t.ex. ta 
utgångspunkt i de tre hållbarhetsprinciperna.

Ett Malå för alla!

Alla behöver ingå i någon form av nätverk 
eller sociala sammanhang och ha en plats där 
man känner sig välkommen och delaktig för 
att må bra. 

I Malå ska alla ges möjlighet att leva ett själv-
ständigt och utvecklande liv grundat på sina 
egna behov, förmågor och intressen och man 
ska kunna påverka sin egen framtid och fritid.

Den senaste tiden har en del planerade insatser fått ställas in 
eller skjutas fram i tid mot bakgrund av Coronaepidemin, men 
vi fortsätter arbetet med att ha barn och unga i fokus, det är 
genom dom som vi tillsammans kan skapa förutsättningar inför 
framtiden.
Malå kommun har identifierat tre mål som särskilt viktiga för 
inkludering, integration, kompetensförsörjning och befolknings-
utveckling.

•	Framtid – alla har förutsättningar att leva ett självständigt liv.

•	Fritid – alla har möjlighet att forma sin egen fritid.

•	Tillhörighet – alla har förutsättningar att känna sig delaktiga    
 i vårt demokratiska samhälle.

Alla som bor och verkar i Malå är en del av samhällets gemen-
skap och alla bär vi en viktig pusselbit för att kunna arbeta 
framtidsorienterat och skapa bästa möjliga förutsättningar för 
att bo, leva och verka i Malå.

Socialt……vi människor behöver varandra, vi måste kunna lita på 
varandra och vi måste finnas till för varandra. I dessa dagar med 
coronaviruset, inbrottsvåg, försvunna människor och ovisshet är 
det vi människor som på olika sätt kan stötta och stödja varandra.
Ekonomiskt……..vi människor behöver ha möjlighet att kunna 
försörja oss. Det kan ske genom att vara anställd eller att vara 
egenföretagare. Ekonomi handlar i grunden om hushållande av 
resurser och det utgör en grund för trygghet.
Miljömässigt……vi människor är en del av en helhet. Vi har ett an-
svar att agera på ett sätt som möjliggör kommande generationers 
goda liv. Våra barn ärver inte jorden av oss utan det är vi som lånar 
den från våra barn.
Vilka förutsättningar finns det då för att bo och verka i Malå uti-
från de tre hållbarhetsprinciperna?

•	I Malå känner vi varandra, vi hjälps åt och vi bryr oss. I tider 
som kan verka otrygga kan det vara bra med ett liv som är grepp-
bart. Jämfört med storstadens anonymitet kan du i Malå ha en 
plats där du är sedd och behövd.

•	I Malå kan du bo förhållandevis billigt med hög standard. Möj-
ligheterna till försörjning är fortfarande goda i Malå och den stora 
stadens höga levnadskostnader finns inte här. Här är du friare att 
förfoga över dina resurser.

•	I Malå har du alltid nära till naturen. Jämför man med större

städer så finns det i Malå möjligheter som är unika. I Malå kan 
vi ge våra barn upplevelser som de kan ta med sig in i framti-
den.
Fråga: Varför ska man bo i Malå?
Svar: I Malå finns möjligheterna att leva gott och långsiktigt 
hållbart!
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Malåföretagen vann upphandlingen
Här är de tre Malåföretagen som gick vinnande ur upphandlingsstriden kring den omfattande ombyggnaden av Furugatan 7-11.  
Fr.v. Leif och Örjan Bergström, Bergströms Måleri, Rolf Tjärnlund, Malå El, Stefan Marklund, Malå Plåt tillsammans med 
Daniel Risberg, VD och Jarkko Heikkinen, Fastighetsförvaltare, Malåbostaden AB

Det var glada miner 
bland hantverkarna när 
Näringslivsnytt besökte  

byggarbetsplatsen Furugatan. 
Äntligen har tre etablerade 
Malåföretag lyckats räkna hem 
entreprenaderna för målning, 
elarbeten och ventilation i ett 
för Malå större byggprojekt.
Det ha varit aktuellt ända se-
dan 2016 att totalrenovera Fu-
rugatan ”Gul”. Detta efter att 
det 2012 gjordes en total upp-
rustning av grannkvarteret, 
Furugatan ”Blå ”. Erfarenhet-

erna från den ombyggnaden 
blev mycket positiva och när 
kommunen beslutade att flyt-
ta förskoleavdelningarna från 
de båda kvarteren och samla 
kommunens förskoleverk-
samhet till nya Tjambo sattes 
upphandlingen i rullning. 
Nu står Furugatan ”Blå ”som 
modell för ombyggnaden.
– ”Blå” har blivit ett ett trevligt 
och populärt bostadsområde 
där hyresgästerna trivs, säger 
vd Daniel Risberg. Loftgångar 
och hissar ökar tillgänglighe-

ten för våra boende vilket är 
ett stort plus. Hyresgästerna 
kan bo kvar längre i sina lä-
genheter när de blir äldre.
– Allt det här spelar absolut en 
viktig roll för boendegemen-
skapen. Loftgångarna har 
blivit trevliga, spontana mö-
tesplatser där man också kan 
skapa sin egen lilla uteplats.
Tidsplanen?
– Under första kvartalet nästa 
år skall huslängan, den del 
som ligger parallellt med 
Furugatan vara klar. Resten 

skall stå färdiga för inflyttning 
under senhösten 2021. 
– Totalt blir det elva lägenhe-
ter från ettor till treor. Redan 
nu finns det ett stort intresse 
från blivande hyresgäster.
Största problemen?
 – En utmaning är logistiken 
kring omplaceringen av hyres-
gästerna under byggtiden. Vi 
flyttar ut och in hyresgästerna 
allteftersom vi börjar på en 
länga.. För att få ihop det 
har vi delat in arbetet i tre 
etapper.

Sedan är det gamla hus och 
man vet inte vilka överrask-
ningar som göms när man 
sätter tänderna i ett sådant 
projekt.
Totalkostnad?
Budgeten är närmare trettio  
miljoner. I det ingår hela kon-
ceptet med nya fasader, föns-
ter, tak, hissar loftgångar, nya 
badrum och ventilation samt  
att bygga om förskolorna till 
lägenheter på båda områdena. 
Det blir en total genomgång.
Lyssnat och lärt.
Att de tre Malåföretagen lyck-
ats ”räkna rätt” i upphandling-
en och tagit hem entreprena-
derna är ett trendbrott i Malå. 
Vid tidigare upphandlingar av 
stora projekt har malåföreta-
gen känt sig förbigångna och 
närmast förfördelade.
– Det har framkommit syn-
punkter vid de träffar vi haft 
och vi har lyssnat, tagit till oss 
av kritiken och blivit mer tydli-
ga, säger Daniel Risberg. 
Och malåföretagarna på plats, 
de håller alla med.
– Det blir bättre och bättre 
hela tiden. Både de och vi lär 
oss hur upphandlingarna ska 
göras, säger Stefan Marklund, 
delägare av Malå Plåt AB.
– Sen gäller det ju också att 
vara billigast, skrattar Rolf 
Tjärnlund, Malå El.
Några nyanställningar finns 
det i nuläget inga behov av 
hos företagen. Däremot säkrar 

man arbetena under vintern.
– Det är positivt för oss alla 
att kunna fylla upp tiden 
även under den kalla peri-
oden, säger målarbossen 
Örjan Bergström. Att vi har 
en trygghet i sysselsättning-
en inför hösten och vintern.
– Det är viktigt att vi kan 
räkna hem lite större jobb på 
hemmaplan, all vår plane-
ring blir enklare, menar Rolf 
Tjärnlund, vars personal 
annars åker runt i hela Norr-
land och utför eljobb. 
Plus med Malåföretag?
Malåbostadens vd Daniel 
Risberg ser bara fördelar 
i samarbetet med ortens 
företag.
– Allt som har med lokalt 
företagande att göra är 
positivt. Här finns spetskom-
petens och samtidigt stora 
hjärtan för Malå. Att de sen 
lämnar konkurrenskraftiga 
anbud gynnar alla.
– Men denna typ av upp-
handling, där vi delat upp 
och handlar varje disciplin 
för sig kräver rätt mycket 
av oss som beställare. Vi  
har flera entreprenörer att 
tala med inledningsvis vilket 
tar tid, konstaterar Jarkko 
Heikkinen som fungerar som 
Malåbostadens ”projektleda-
re” för bygget.
En ny erfarenhet alltså?
– Vi har inte haft musklerna att 
genomföra det tidigare. 

Men sedan  drygt ett år är 
Jarkko Heikkinen anställd som 
fastighetsförvaltare och med 
hans erfarenheter från tidigare 
projekt kan vi knyta ihop det 
bra, säger vd Daniel Risberg.
Nu - upp till bevis!
– Vi har en bra dialog med våra 
entreprenörer och de kommer 

med inspel och förbättrings-
förslag som vi lyssnar på och 
vi får faktiskt bra utfall från de 
samtalen, säger Jarkko.
– Vi tror att det är allas ambi-
tion att göra ett bra jobb. Att 
göra det bra för Malå precis 
som vi i Malåbostaden vill. Det 
blir ett ”win-win”, konstaterar 
Daniel och Jarkko.

Stefan Marklund, Malå Plåt AB.
Delägare. Företaget har 4 anställda.

Örjan Bergström, Bergströms Måleri AB. 
Ägare. Företaget har 3,5 anställda.

Rolf Tjärnlund, Malå El AB.
Arbetsledare. Företaget har 5 anställda.
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och hela inlandet är hans arbetsfält 
Han gick Teknikprogrammet i gymnasiet med sikte 
på att ”bygga” en framtid. Efter examen till bygg-
nadsingenjör tog han snickarlicens och jobbade på 
byggen runt Malå samtidigt som han startade sin 
egen ritfirma. Pendlade under flera år nästan varje 
helg hem från byggjobb i Umeå och Stockholm. 
Vidareutbildade sig innan allt föll på plats - hembyn 
Rentjärn är och blir för alltid centrum i hans liv.

Numera dagpendlar han till Lycksele och arbetar 
vid TM-konsult som kontrollansvarig och besikt-
ningsman hos kommuner runtom i inlandet.

Men lika intressant är grunden för hans kärlek till 
hembyn och det generationsboende han upplevt 
under hela sitt liv. I farmor och farfars hus växte 
han upp med föräldrar och syskon. Sen blev huset 
hans trygga boning med fru och växande barn.

Aldrig någon
tvekan för Ken...

”Rentjärn forever”

Ken Forsberg har varit besiktningsman under bygget av nya förskolan i Malå.  – En framtidssäkrad byggnation som visar att Malå tror på framtiden.

F örsta frågan är egentligen solklar där 
vi sitter med kaffe i kopparna i köket.

Vad betyder Rentjärn för dig?
– Allt! Det är här jag hör hemma och hit 
jag längtar när jag är borta en längre tid. 
Här är jag född och uppväxt. Några korta 
perioder lämnade jag Rentjärn men i 
princip har jag varit byn trogen.
Vi sitter i farfars hus där dina föräldrar 
också bodde och där ni barn växte upp.
– Stämmer. Här levde farfar och farmor 
och våra föräldrar sina liv. Huset var delat 
i skilda lägenheter. När vi barn kom kunde 
vi springa emellan och det funkade bra 
med barnpassning hos farmor.
Vad betyder det att ha växt upp i ett 
generationsboende?
– Det är en enorm trygghet, det var alltid 
någon hemma. Man mognade kanske lite 
tidigare eftersom vi umgicks i allt som 
farfar och farmor gjorde. Familjebanden 
blev ganska starka mellan generationerna.
När tog du över det huset?
– Jag hade träffat min Ulla i Stockholm 

och när hon flyttade upp med med sina 
två barn tog vi över farfars del och över-
våningen. Mina föräldrar bodde i tillbygg-
naden. De första åren som gifta levde vi 
så. Sen flyttade mina föräldrar rakt över 
vägen till ett eget hus.
Hur viktigt var det att hitta en kvinna 
som var beredd att bosätta sig här?
– Jag tänkte nog inte på det så mycket.
Jag hade ju provat på stadslivet i Umeå 
och Stockholm. Insåg att jag aldrig hade 
varit hemma i Rentjärn och ute i skogen 
så mycket som under de perioderna. Här 
fanns ju allt direkt utanför huset av det 
jag var intresserad av. Hockey, fotboll och 
tennisbanan på andra sidan gatan. Kompi-
sar, jakt, fiske och dessutom gick det nog 
att ordna ett bra jobb, hoppades jag på.
– Så det var helt klart en bonus och en 
vinstlott när jag träffade Ulla och hon var 
villig att testa och bosätta sig i Rentjärn.
Du har också jobbat åt Malå kommun?
– Stämmer, men jag pendlade till Lycksele 
och TM-konsult när jag hade flyttat hem 

med familjen. Satt där, ritade och projek-
terade. Stannade drygt sex år när jag så 
blev erbjuden jobb vid Malå kommun. Det 
avgjorde att få jobba på hemmaplan igen 
och slippa timslånga resor. Men efter tre 
år blev jag ”värvad” tillbaka till TM, till en 
tjänst som byggingenjör, med byggad-
ministration, kontrollansvar, besiktningar, 
kalkyler och byggmiljö på mitt bord.
Varför är det så svårt att locka yngre 
med familjer, att flytta till inlandet?
– Gissar att det är arbetssituationen. Ser i 
vår firma att det är jättesvårt att hitta folk 
och det till en stad med lite större utbud.
Efter utbildningar så träffar man ofta en 
livspartner och då ska också han/hon ha 
ett jobb. I en del yrken hamnar man också 
lite lägre lönemässigt vilket är märkligt då 
det är brist på många yrkeskompetenser 
även i olika hantverksyrken.
Är det inte så att många inte vet vilket  
tryggt och enkelt liv man ha kan här?
– Absolut och jag har ett exempel. Jag 
var i Stockholm på en kurs i hyresjuridik. 

På alla kurser ska man presentera sig 
själv och var man kommer ifrån. Jag insåg 
rätt snabbt att jag var ensam från norr 
och de tittade konstigt på mig när de 
hörde dialekten. När det blev min tur att 
berätta såg jag att de verkade nyfikna på 
att höra hur hemskt jag som norrlänning i 
obygden hade det. Jag berättade att jag 
bodde 12 mil från kusten, utanför en min-
dre tätort, i en liten by. Bara 10 minuters 
resväg till arbetet och utanför huset till-
gång till tennis-, fotbolls- och hockeyplan. 
Badplats och motionsspår intill knuten 
och en mängd goda trevliga grannar. 
Då ropade kursledaren ”Stopp, Stopp” - 
jag vill inte veta mer!
Deras första bild av mig var naturligtvis 
att jag bodde skogen, långt från civilisa-
tionen. Helt plötslig insåg de att de som 
storstadsbor hade så mycket svårare att 
komma åt allt det jag beskrev. Det jag 
behöver finns i Malå en mil bort och jag 
tillhör sorten som helst handlar lokalt. 
Hur få folk att förstå och upptäcka detta? 
– I städerna vid kusten skenar huspriserna 
vilket betyder att du måste ha en väldig 
hög lön för att fixa det, plus många andra 
olägenheter med stress som följd. Här är 
husen inte så dyra vilket gör att du kan 
ducka och kanske kan gå ner i lön. Snacka 
om en fantastisk möjlighet, säger Ken.
Vi har i byn några holländare som bosatt 
sig permanent, trivs och startat företag. 
När deras kunder, släkt och vänner kom-
mer hit är alla samstämmiga - Rentjärn 
och inlandet är paradiset på jorden! 
Hur profilera inlandet för ungdomarna?
– På TM försöker vi locka till oss universi-
tetsstuderande att sitta hos oss och göra 
examensjobb och praktik. De senaste 
åren har vi faktiskt knutit till oss ett antal 
yngre förmågor som tycker att detta var 

toppen. Tror många gånger att företagen 
ute i ”skogen”, i inlandet, är dåliga på att 
tala om för sina ungdomar vad de håller 
på med. I Malå finns det ju faktisk flera 
intressanta arbetsplatser som kräver 
högskoleexamen men som även behöver 
arbetskraft utan specialkompetenser.
Mässan ”Här finns jobben” kan den vara 
en del i att visa upp och tydliggöra?
– I grundskoleåldern är kanske ungdo-
marna skoltrötta och svåra att locka in, 
men visst det handlar om att visa upp sig 
i olika sammanhang och möta dem på 
ett sätt som de förstår. Puffa för företag 
och utbildning som behövs här. Hultdins, 
Setra och geoföretagen är alla High-tec 
och jobbar på en världsmarknad.
Du åker runt bland kommunerna. Vilka 
förändringar märks i organisationerna?
– De små inlandskommunerna får allt 
svårare att rekrytera personal till vissa 
nyckelpositioner. Oftast är det ensamma 
ingenjörer och tjänstemän som ska rodda 
en massa olika teknikområden och det 
mäktar de inte med. Äldre tjänstemän 
går i pension och då försvinner en enorm 
kunskap om fastighetsinnehaven. Allt det 
medför en massa extra konsultutgifter. 
En klassiker är att dokumentation saknas.  
Vem ansvarar för att det blir så här?
– Det är hela kedjan. När man bygger 
idag är myndighetskraven högt ställda 
och allt dokumenteras och arkiveras idag 
digitalt. Tidigare var allt på papper eller 
i huvudet på de äldre tjänstemännen. De 
hade koll. Men kliver de av så försvinner 
kunskapen med dem. I småkommunerna 
har man litat för mycket på den enskilde 
och mycket som borde ha dokumenterats 
och sparats har aldrig blivit gjort. 
– På min egen arbetsplats försöker vi 
behålla de som ska sluta så det kan gå  

parallellt och föra över så mycket som 
möjligt av kunskap till de nya, unga. Hos 
oss är de blivande pensionärerna värda 
mest av alla med sin kunskapsbank.
Din senaste besiktning gjorde du i Malå?
Jag besökte nya förskolan Tjambo. En 
stor och viktig satsning som visar att man 
tror på en framtid här.
Framtiden ja, det finns visst några åter-
vändare i er familj?
– Äldste sonen Joakim med familj har 
köpt ett hus och bosatt sig här. Det känns 
fantastisk och vi hoppas att de tillsam-
mans med barnen ska hitta sin plats i 
världen och vilja bo kvar här.
Dessutom har äldsta dottern börjat reno-
vera ”Farfarshuset”  tvärsöver vägen som 
sommarbostad. Det är också lycka!
Så det verkar som ni blir kvar i Rentjärn.
– Det finns ingen anledning att börja om 
nu. Det här är vårt centrum, vår träffpunkt 
och jag älskar det, slutar Ken Forsberg.
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Miriam Loulou. Foto privat.

Familjen Familjen består av pappa Mo-
hammad, mamma Narges och sönerna 
Abolfazl,9 år och Amir, 3 år.
– Det känns fantastisk! Malå är bra och helt okej. 
Det är en bra plats för barnen. Ett litet område, 
tryggt. Det finns så mycket kriminellt och hemskt 
i stora städer, därför tycker jag att Malå är bra. 
Min fru jobbar på Galejan och jag jobbar inom 
äldrevården, trivs jättebra med det. Det känns 
bra att kunna hjälpa äldre människor. En dag blir 
jag också gammal.
– Man kan inte jämföra Sverige med Asien. Det 
går inte. Iran är diktatur. Påverkan på familjen är 
enormt stor. Man tvingas till olika saker, främst 
att dela den muslimska tron och tankarna. Gör 

man inte som dom säger blir man dödad. Det är 
fel. I Sverige har man både rättigheter och skyl-
digheter. Det är så det ska vara, tycker jag. 
Och om du skulle beskriva Malå, specifikt?
– Allting är i närheten, jobb, butiker, folk är 
ganska trevliga, och vi har backe på vintern om 
man vill åka skidor och så vidare. Det är inte så 
mycket folk här. 
Hur skulle du vilja se dina barns framtid?
– Att de aktar sig för droger och felaktiga val. 
Jag vill att de ska bli viktiga i samhället, kunna 
hjälpa, som vi fick hjälp från första dagen i Sve-
rige. Växa upp och bli bra människor och kunna 
vara till nytta. 

Irene Sandström
Grattis Irene, efter 30 år i Sverige har du 
nu blivit svensk medborgare. 
Hur kom det sig att du flyttade till Sverige?
– Jag kom till Sverige för att få jobb, det var 
dåliga tider i Norge just då. Först bodde jag 
i Robertsfors, men sedan blev det Adak. Jag 
har bott här i 22 år nu. 
I Robertsfors jobbade jag som kommunal 
dagmamma, här i Malå kommun har jag 
jobbat på dagis och skolan i Adak, innan jag 
utbildade mig till undersköterska. Efter det 
har jag jobbat i vården. 
Min identitet är fortfarande norsk, jag bor 
här, verkar här, kommer att vara kvar här. 
Här har jag mitt liv, mina närmaste, men jag 
har även mina släktingar som bor i Norge. 
Vi har stuga där och försöker vistas där så 
ofta vi kan. Några gånger per år blir det i 
alla fall. 

Du nämner att du har norsk identitet, vad 
lägger du i detta?
– Jag växlar mellan norska och svenska, 
mina barn är tvåspråkiga, det är väldigt 
praktiskt då vi träffar norska släktingar. 
Identiteten består väl av en känsla, vi 
norrmän är kanske lite mera kulturtrogna än 
svenskar. För oss är nationalkärlek ett fint 
ord som vi använder väldigt ofta. Det finns 
en väldigt stark nationalitetskänsla i mig. 
Fast ... jag hejar på Sverige när det går bra 
för Sverige, och Norge när det går bra för 
dom. I melodifestivalen hejar jag på Sverige, 
även om Norge har bättre låt. Så vad det 
egentligen är, kan nog vara lite knepigt att 
förklara. En känsla bara. 
Hur ser dina framtidsdrömmar ut?
– Jag har barn, barnbarn och det är ju här 
jag bor. Framtidsdrömmarna är att vara 
frisk och få vara kvar. Få njuta av familjen, 
naturen och livet.

Varje år har Malå kommun glädjen att upp-
märksamma nya svenska medborgare. 
Traditionellt brukar vi ha samlats på hem-
bygdsområdet för att hylla dessa nya malå-
bor. I år såg det annorlunda ut. Vi ställde in 

ceremonin med hänsyn till de restriktioner 
på grund av rådande pandemi och smittoris-
ken av Corornaviruset. Vi uppmärksamma-
de genom intervjuer med några av de nya 
svenska medborgarna. 

Abolfaz Akhlagh, 9 år. Foto privat.

Arenor för företagare i kommunenNya svenska medborgare - Välkomna

Familjen Abdikadir Abdullahi. 
Familjen kommer från Somalia och har bott här i tre och ett 
halvt år. De barn som fått svenskt medborgarskap är Abdifatah, 
Abdikhadar, Nasteho, Naima och Umalkayr. 
Det är Umalkayr, 8år, som är den som talar svenska bäst i famil-
jen, som blir tolk i samtalet för familjen. 
Grattis till er alla! Hur känns det att bli svensk medborgare?
– Det är bra, det tycker hela familjen. Det är roligt att vara 
svensk. Vi kommer från Somalia. Vi har varit här i drygt tre år. 
Vad betyder det för dig/er att bli svenska medborgare?
– Att bli svenska medborgare kommer nog inte att förändra nå-
got för oss. Vi är redan Malåbor, vi är redan svenskar, det känns 
då så.

Hur vill du beskriva Malå?
– Jag skulle säga att Malå är, det är ett litet ställe, som en ö näs-
tan, en massa hus, små och stora hus. Träd här och där också. 
Människorna är snälla, nästan alla i alla fall. 
Om du jämför Somalia och Malå, vilka skillnader tänker du först 
på?
I Somalia fanns inte glass. Men det finns det här. Vi gillar verkli-
gen glass. Vi äter mycket glass.
Sverige är bra. Det är inget krig. Fast vi pratar inte så mycket om 
kriget i vår familj. 
Hur tänker du dig framtiden?
– Det kan man inte veta. Vi vet inte heller om vi kommer att 
stanna kvar i Malå. Det får vi se.

Diloni Raveendirarasa
Grattis Diloni! Vad betyder det för dig att 
bli svensk medborgare?
– Jag är glad över det, eftersom jag trivs bra 
i Sverige. Jag tycker mycket om landet. Jag 
studerar här och jag har kompisar och vän-
ner, och jag känner mig glad över att vara här.
Jag kommer från Sri Lanka. Jag gillar snö och 
att åka slalom i backen också. Min pappa och 
hans kompisar har lärt mig åka slalom. Att åka 
skidor var väldigt nytt för mig, i mitt hemland 
fanns ingen snö. Det är varmt där. Jag har 
varit här i ungefär två år nu. Så att bli svensk 
känns jättekul och trevligt. Jag är glad. 
Hur vill du beskriva Malå?

– Till en början var jag lite nervös över att 
komma hit. Men nu känns det bra, tycker jag. 
Min mamma och pappa hjälper mig med läx-
orna hemma. Det går bra i skolan tycker jag. 
Jag tänker att Malå är ett litet ställe, efter-
som jag kommer från Sri Lankas huvudstad, 
Colombo, så det var verkligen stor kontrast.
Vad drömmer du om att göra i framtiden?
– Jag skulle vilja bli läkare eller farmaceut. 
Kanske lärare. Jag vill undervisa i matematik. 
Jag gillar matematik så det skulle passa mig. 
När jag är färdigutbildad vill jag bo i Malå. 
Om det går. 

 Den 1 april 2015 trädde en lagändring ikraft, 
”ett medborgarskap som grundas på samhö-
righet” prop 2013/14;143, § 29. Det innebär 
bland annat att kommunerna ska anordna ce-

remonier för nya svenska medborgare i syfte 
att högtidlighålla deras medborgarskap.
Kommunens ansvar i och med den nya lagen 
måste alla kommuner bjuda in alla personer 

som är folkbokförda i kommunen och som 
under de senaste 18 månaderna blivit svenska 
medborgare. 

FAKTA

De barn som fått svenskt medborgarskap 
är sönerna Abdisamad 15 år, Abdimalik 14 
år och dottern Zainab 12 år.
Frågorna ställs till mamma Amina som 
svarar genom tolk:
Hur känns det att barnen nu blivit svens-
ka medborgare?
– Det blir jättebra. Det blir tryggt att änt-

ligen få bli svenskar. Vi kom från Somalia 
2016. Så vi har väntat ett tag på att det 
skulle ske. Det går bra att bo här i Malå. 
Vi trivs bra allihop.
Vilka skillnader vill du beskriva om du 
jämför Somalia och Sverige? 
– Det är trygghet i Sverige. Där är det 
krig. Man vet inte om man ska överle-

va. Ingen kände sig trygg någon gång. 
Skolorna är inte bra där heller. Allt kostar 
mycket pengar. Ingenting är gratis, ingen 
utbildning är gratis, material, pennor, 
allting kostar. 
Trivs ni och vill stanna kvar här?
– Ja vi trivs bra. Om det bara finns jobb så 
vill vi stanna här.

Familjen Keyse Abdullahi som består av pappa Keyse, mamma Amina och 6 barn. 

Irene Sandström.  Foto privat.

Diloni Raveendirarasa  Foto privat.

– Jag känner mig trygg nu. 
Jag tycker mycket om Sverige 
och om folket här. Särskilt här i 
Malå. Jag trivs väldigt bra här. 
Alla är trevliga och hjälpsam-
ma.  Jag jobbar nu i Malå 
Minilivs, och vikarierar ibland 
på skolan som mattelärare. Jag 
har utbildning i mitt hemland, 
och här har jag utbildat mig till 
elevassistent och barnskötare. 
Och nu vill jag fortsätta med 
svenska som andra språk för 
att få lärarlegitimation. 
Skolan är min plats. Mitt hem. 
Här på Nilaskolan är alla i per-
sonalen jättetrevliga. När jag är 

där känner jag mig hemma. Det 
viktigaste för mig är att ha ett 
fast jobb. Jag kämpar för det.
Hur upplevde du omställning-
en med att komma hit?
– Den första perioden när jag 
kommit hit var det svårt. Allt 
var nytt för mig och väldigt 
konstigt. Vädret var konstigt. 
Jag förstod ingenting från 
början vare sig det gällde 
språket eller traditionerna som 
fanns här. Allt här var annor-
lunda. Men det skulle bli bra 
här. I Syrien var jag rädd hela 
tiden. Varje dag kunde vara 
den sista. Jag var ständigt 

rädd för bombattacker. Det var 
militärer överallt. Jag var rädd 
hela tiden, så fort jag gick ut, 
men också hemma. Det gick 
inte att sova, det går inte att 
beskriva hur hemskt det kunde 
vara. Men nu känns det bra. Nu 
är jag svensk och önskar mig 
mest av allt att få ett fast jobb 
så att jag får stanna i Malå. 
Om du fick ge ett gott råd till 
oss, vad skulle det vara?
– Jag rekommenderar alla att 
alltid tänka positivt. Att kämpa 
för sina mål. Vill man så kan 
man.

Miriam Loulou
Grattis Miriam, som blir 
svensk medborgare. Hur 
känns det?
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Våra kunder är: 
• Individer och familjer som är intresserade av Malå, planerar att flytta hit eller nyligen har 
anlänt till Malå. 

• Arbetsgivare verksamma i Malå och deras nyrekryterade medarbetare med medflyttande 
familjer. Vi stödjer gärna er med att era nya medarbetare så snart som möjligt skulle kunna 
komma till rätta i Malå och börja trivas här. 
Vi hjälper individer/familjer med: 

• Information om vad bör tänkas på innan flytten; 

• Kontakter till kommunens hela organisation som exempelvis barnomsorg och skola; 

• Kontakter med myndigheter; 

• Kontakter för att hitta nytt boende; 

• Kontakter med arbetsgivare alt. starta eget rådgivning; 
v Kontakter till olika föreningar och aktiviteter; 
v Allmän rådgivning. 

Kom för att prata och ta en kopp tillsammans med Lennart 
Gustavsson, Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Abrahams-
son, vice ordförande Kommunstyrelsen och Arne Hellsten, 2:e 
vice ordförande Kommunstyrelsen.
Mer information, länk till live-sändning och tidsschema för 
höstens träffar hittar du här:
https://www.v8biblioteken.se/sv/event/kommunledning-
en-mal%C3%A5-bibliotek

Arenor för företagare i kommunenUtvecklingsavdelningen, Inflyttar- och integrationsservice informerar

Är du arbetssökande med rätt kompetens?
Vill du byta ditt nuvarande jobb?
Eller är du nyfiken på Malå och skulle vilja flytta hit 
och söker därför ett jobb?
Just nu finns det flera tjänster utannonserade i Malå, bl a:
- 2 Fritidspedagoger, 90-100 % 
- Grundskollärare åk 4-9
- Sjuksköterska
- Tandhygienist
- Distributionselektriker

På www.mala.se finns det lättillgängligt material som kan använ-
das för presentation och marknadsföring: broschyrer på flera 
språk, en introfilm om Malå, Youtube filmer Företagsambassadör 

Malå – möt…, tidigare nummer av Näringslivsnytt där du hittar 
bland annat intervjuer med malåbor som delar med sig av sina 
tankar om vår fina bygd och berättar om fördelar med att bo här.

Vi på Utvecklingsavdelningen Malå kommun arbetar 
aktivt för att marknadsföra Malås härliga boende-

miljöer och höga livskvalitet med allt så nära. 

Inflyttarservice

Stöd till arbetsgivare: Att rekrytera rätt person till rätt arbe-
te är en utmaning. Bor framtida medarbetaren inte i kommunen 
just nu och har en partner/en familj som också ska flytta hit så 
måste rekryteringen ses ur ett större perspektiv. De måste hitta 
ett boende och det ska fungera för alla i familjen. En partner 
behöver också ett lämpligt jobb, barnen behöver en plats på 
skolan/förskolan, kontakt till föreningslivet mm. Det kan vi på 
inflyttarservice hjälpa till med! 

Anmäl behovet som snart så möjlighet till oss så att vi kan 

kontakta personen/familjen och på så vis hjälpa dig med rekry-
teringen. 
Kontakta oss på Inflyttarservice via kontaktformulär: 
flytta till Malå! 
https://www.mala.se/bygg-bo-och-miljo/flytta-till-mala/  
eller direktkontakt med medarbetare: Aleksandra Simanovskaya 
Tfn: 0953-140 61, 0703445568 eller genom 
e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrations-
service
På Integrationsservice tar vi emot 
bokade besök. För att boka besök 
kan du ringa/smsa eller maila oss.
I samarbete med Inflyttar- och integrations-
service har Radio P4 intervjuat nyanlända 
familjer som kommit under pandemin 
Covid-19 om deras upplevelse av hantering-
en av pandemin. De uppger att de har fått 
ett vänligt och välkomnade bemötande och 
god information från alla i Malå Kommun. 

•	Visa	på	utflyktsmål	och	skogspromenader	i	
samarbete med byaföreningar i Malå Kom-
mun.
•	”Må	bra	i	Malå”	en	aktivitet	där	olika	teman	
tas upp och kan diskuteras för att skapa en 
bättre förståelse för hur samhället fungerar.
•	Körkortsteori	på	lätt	svenska	för	att	stödja	
dem som vill ta körkort i framtiden, i samarbe-
te med studieförbundet Vuxenskolan

Information från Migrationsverket:
Migrationsverket har öppnat upp för mottagning igen 
och vi räknar med att under oktober ta emot 4 personer 
av den flyktingkvot på 7 som kommunen är anvisade att 
ta emot under år 2020. 

Ändrade ordinarie öppettider i växeln från den 10 augusti
Kontakta Malå kommun på 0953-140 00

• Måndag-torsdag  kl 08:00-16:00 

• Fredag  kl 08:00-15:00 

• Stängt för lunch  kl 12:00-13:00

Vi kommer även att satsa på 
följande insatser:

Kommunledningen på Malå bibliotek 
– OBS sänds digitalt

Är du arbetssökande?

Annonserna hittar du i Platsbanken på 
arbetsformedlingen.se

Välkommen till Malå!

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser…

Malå kommun informerar
Öppettider
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I sju månader har MAS-sköterskan Oksana Renström 
lett kampen mot Coronapandemin i Malå.
En tuff tid där fokus varit att hålla smittan borta från 

äldreboendena. Den första oktober kunde dörrarna 
äntligen öppnas igen för anhöriga och besökare.
Men det betyder inte att faran är över - ännu.

Hon är en nyckelperson i Malå – i kampen 
för de äldre och mot Coronapandemin.

Oksana, 
alltid på språng

– Vi kan inte slappna av än. Alla måste 
även fortsättningsvis vara försiktiga och 
följa FHM:s (Folkhälsomyndigheten) re-
kommendationer säger Oksana Renström, 
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) 
i Malå kommun.
– Men visst känns det bra att vi nu kan 
börja lätta en smula på begränsningarna.
På kommunens hemsida finns allt man 
behöver veta;   https://www.mala.se/
nyheter/information-till-dig-som-ska-be-
soka-ett-vard-och-omsorgsboende/
Kan du minnas tillbaka åtta månader?
– Först kändes det osannolikt när rappor-
terna kom från Kina i början av februari 
och viruset spreds till Europa. När de  för-
sta fallen i februari uppdagades i Sverige 
förstod jag att det skulle bli problem och 
att många fler skulle bli smittade. 
– Jag arbetar som MAS och är underställd 
inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Min uppgift är att övervaka  patientsä-
kerheten. Jag är något av patienternas 
”advokat” som ska försvara deras rättig-

heter, se till vården undviker att göra fel 
och anmäla de misstag som har begåtts i 
vårdkedjan.
Vilken roll har du haft under pandemin? 
– Det kom omgående väldigt många 
rekommendationer från Folkhälsomyn-
digheten och Vårdhygien om rutiner i 
arbetet. Det var min uppgift att bryta 
ner informationen till rätt nivå så att alla, 
från arbetsledare, sjuksköterskor och 
övrig personal, skulle förstå och tilläm-
pa de nya rutinerna. Informationsflödet 
var omfattande och svårt att läsa så det 
ställdes stora krav på mig i min roll som 
ansvarig MAS. Att läsa, ta in och tillämpa 
den här informationen, med nya rutiner 
varje vecka, var en stor utmaning för oss 
alla. Det var intensivt att hänga med i  
utvecklingen, mycket av rutinerna kunde 
förändras och bytas ut snabbt.
Personalen skulle utbildas grundligt. 
– Vår personal fick naturligtvis en grund-
ligare genomgång av rutinerna för att 
behärska och vara extra noggranna med 

de nya arbetssätten.  Allt från hur de 
skulle använda skyddsutrustning, vad de 
måste tänka på utifrån kraven på hygien 
och distansering. Jag tycker att de fått en 
bra uppbackning av arbetsledarna som 
haft ansvaret att de anställda läst och 
verkställt informationen och rutinerna. 
Men jag vill också lyfta alla i vården som 
ställt upp för att vi skulle kunna göra vårt 
yttersta för att hantera pandemin.
Hade ni initialt tillräckligt med utrustning?
– Det blev på många håll i Sverige ett 
dramatiskt uppvaknande när det visade 
sig att det fanns brist på basal skyddsut-
rustning. Det ställdes rättmätiga krav på 
att det borde finnas beredskapslager att 
hämta från i en sådan här akut situation. 
Vi hade inte i inledningsskedet tillräck-
ligt med skyddsutrustning. Svårigheten 
var även att beräkna tillgång kontra det 
framtida behovet, då vi inte kunde veta 
om och hur många som skulle drabbas av 
Covid-19.
Från myndighetshåll ändrades kraven på 

märkning av exempelvis munskydd och 
det innebar både frustration och oro. 
Skulle vi om vi fick ett utbrott med många 
smittade patienter få fram CE-märkt 
skyddsutrustning och hur skulle vi tackla 
det om smittspridningen skenade. 
Kommunen och sjukvården växlade upp.
– Vi försökte förbereda oss för det värsta 
tänkbara scenariot och det ställde stora 
krav på oss, inte minst mentalt. Smitto- 
och dödstalen skenade på många håll 
i landet. Det fanns en stor osäkerhet – 
kommer det till oss, hur många kommer i 
så fall att drabbas?
– Det blev många möten och aktiva dis-
kussioner på olika nivåer i organisationen, 
både inom sjukvården i regionen och hos 
oss i kommunen. Men tack och lov har vi 
blivit förskonade från något allvarligt och 
dödligt utbrott av pandemin. Jag tror att 
det arbete som vi så helhjärtat lagt ner 
har gett resultat. 

Så du är nöjd med utfallet så långt?
– Nöjd och nöjd, vi kan alla bli bättre, vi 
har inte fått smittspridning. Jag är nöjd 
hittills men faran är definitivt inte över. 
Vi har haft smitta, men vi har kunnat 
hantera det på ett bra sätt, säger Oksana 
men lyfter ett varnande finger.
– Situationen är ju faktiskt fortfarande 
väldigt allvarlig när alltfler testas positiva, 
företrädesvis vid kusten och i storstäder-
na. Nu blir det kallare och vi måste alla 
fortsätta att hålla oss till de rekommen-
dationer som Folkhälsomyndigheten och 
MSB trummat in sedan februari.
Om du tittar tillbaka på den här tiden, 
har det varit ansträngande?
– Det har varit oerhört ansträngande och 
krävande. Det går inte att lämna skutan 
och ge upp, utan man får jobba på och 
bara göra sitt bästa.
Hur har du gjort för att orka med?
– Familjen har en stor betydelse för att 
orka och att kunna återhämta sig en 
smula. Vi arbetskamrater står tillsammans 
och löser svåra arbetsuppgifter. Det 
finns både sorg och glädje som vi måste 
hantera. I gruppen kan vi lyfta frågor och 
spörsmål, stötta och hjälpa varandra. 
– Många upplever samma saker, samma 
känslor och ja, det har stundtals varit 
jobbigt.
Ute på samhället, hur beter sig folk? 
– Det jag ser här i Malå är på det hela 
taget helt okej. Ibland kanske vi måste på-
minna varandra på ett vänlig sätt, för som 
det ser ut kommer pandemin att finnas 
länge och det verkar dra ut på tiden innan 
ett effektivt vaccin kan börja tillverkas 
och finnas tillgängligt. 
– Det finns en trötthet kring alla bestäm-

melser och förbud mot att samlas. 
Vi måste vara uthålliga, säger Oksana.
Vill du berätta lite om din bakgrund?
– Jag är född och uppväxt i Ryssland, 
närmare bestämt i Petrozavodsk.
Efter gymnasiet studerade jag vidare och 
tog min sjuksköterskeexamen i början av  
nittio-talet. 1994 flyttade jag till Sverige 
och gifte mig med en svensk man. Jag 
hade uppehåll under några år från yrket 
innan jag fick möjlighet att gå en speciell 
utbildning riktad mot akademiker. Jag 
tenterade av alla ämnen enligt socialsty-
relsen krav, gjorde praktik och därefter 
godkändes min legitimation i Sverige.
Blev din yrkesroll annorlunda i Sverige?
– Alltså, det blev en stor skillnad. I Ryss-
land arbetade jag på ett militärlasarett 
och senare vid en hudklink. Idag arbetar 
jag med helt andra uppgifter. I grunden 
var och kanske fortfarande är skillnaden 
stor i en sjuksköterskas yrkesroll i Ryss-
land och Sverige. Åtminstone under mina 
år i yrket i båda systemen, säger Oksana.
– I Ryssland var det hierarkiskt strikt. Sjuk-
sköterskorna hade sin egen bestämda roll 
i systemet. 
När började du som sjuksköterska i Malå?
– Det var 1999 och innebar en ganska stor 
omställning. Även här har sjuksköterskor 
ett stort ansvar. Yrket kräver att man har 
en bred kompetens inom åldrevården. 
Det krävs social kompetens för att kunna 
bemöta de äldre med olika behov och de-
ras närstående, som ibland inte ens finns 
på orten. Att kunna förmedla information 
på ett bra sätt och knyta an till både pa-
tienten, närstående och personal. Det var 
en stor utmaning för mig.
Har du fått respekt för din yrkesroll?
– Absolut, det har aldrig varit några pro-
blem att få förtroende från både kollegor, 
patienter och närstående. 
– Jag gillar utmaningar och sökte därför 

till MAS-arbetet för att testa något nytt. 
Det finns ingen riktad MAS utbildning 
som kvalificerar en för jobbet. Man söker 
tjänsten om man är intresserad.
Din bild av Malåborna?
– Svårt att kategorisera, vi är ju alla olika 
individer, men det finns en grundsnällhet 
här bland folk. Det är en liten ort och här 
måste vi hjälpa varandra att söka lösning-
ar. Ibland måste vi jobba gränsöverskri-
dande för att vi som är så få i kommunen 
ska ska kunna ro iland verksamheten.
Om du blickar framåt?
– Jag vill inte spekulera men pandemin 
är definitivt inte över. Det innebär att vi 
måste fortsätta som vi har gjort, att vara 
väldigt försiktiga och rädda om varandra. 
Det är inte minst jätteviktigt att vi håller 
smittan borta från våra äldreboenden.
Trivs du med ditt arbete
– Oerhört mycket och jag har inga planer 
på att sluta med uppdraget, konstaterar 
MAS-sjuksköterskan Oksana Renström.
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Stöd till energieffektivisering för små- 
och medelstora företag
Malå kommun informerar om nytt stöd till energieffektivisering för små- 
och medelstora företag som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Stödet finns i två olika nivåer för att genomföra energieffektiviseringsåt-
gärder. Stödet är upp till 50% för små företag och upp till 45 % för medel-
stora företag av investeringskostnaden, med begränsade maxsummor.

För mer information följ länken nedan eller kontakta din kommunala en-
ergi- och klimatrådgivare som finns på Lycksele kommun: Jamal Moneime, 
tfn: 0950-164 61, 070-560 90 41, eller e-post: jamal.moneime@lycksele.se

Du hittar mer information om stödet på Region Västerbottens och 
på Energikontor Norr hemsidor.  

Intervju med  Eveline och Tom Tjärnlund (Australien)11Arenor för företagare i kommunenUtvecklingsavdelningen informerar – Aktuellt hösten 2020
Digitalt nyhetsbrev
Utvecklingsavdelningen har utformat ett digitalt 
nyhetsbrev – Månadsnytt till näringslivet. 
Det sänds ut i början av varje månad och där hittar du 
alla i närtid kommande aktiviteter och korta notiser. 
Har du inte fått månadsnytt? skicka din mailadress till:
maria.i.larsson@mala.se   

Nu kan du som företagare i Malå se alla kom-
mande arrangemang ”För näringslivet” samlade i 
evenemangskalender på Facebook, se 
#förföretagsammamalå 
eller använd QR-kod
https://www.facebook.com/hash-
tag/f%C3%B6rf%C3%B6retagsamma-
mal%C3%A5?filter=c%3D33072%3B-
d%3D20190521%7C99991231 

Mot bakgrund av Coronapandemin har styrgrup-
pen för projektet Utveckling av näringslivet och 
företagsklimatet i Malå kommun tagit beslut att 
flytta fram arrangemanget till hösten 2021. Malå 
kommun har fått godkännande av Tillväxtverket 
som medfinansiär att överföra medel till år 2021.

Mot bakgrund av Coronapandemin har styrgruppen för projektet Utveckling 
av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun tagit beslut om att sena-
relägga Malå Barnmässa till september 2021. Malå kommun har fått godkän-
nande av Tillväxtverket som medfinansiär att överföra medel till år 2021.

Coronapandemin pågår fortfarande runtom i världen och 
Folkhälsomyndighetens restriktioner kvarstår vid tillställ-
ningar med en gräns om max 50 personer.

Barnmässan år 2021

Landsbygdsdagen 2021

Konsekvenser av 
Coronapandemin 

Petter Andersson, Skellefteå.
Sedan 1,5 år har vi fritidshus 
strax utanför samhället och 
vi är här i princip året runt, 
vintertid varje helg.
Vi trivs väldigt bra här, gillar 
friluftsliv, köra skoter och åka 
utför i Tjamstanbackarna.
Seviceutbudet i affärerna är 
helt ok. Det finns allt man 
behöver. Saknar man något 
är det ett nytt badhus med 
bastu.

Christina Olsson, Malå.
Efter 50 år som lärare och 
ett aktivt liv i Burträsk styrde 
pensionärsflytten oss till Malå 
och våra barnbarn. Malå är 
platsen som verkligen fyller 
sin slogan - ”med allt så nära”.
Vi slet upp våra rottrådar och 
hittade ny näring här i Malå. 
Så snabbt och välkomnade 
och så integrerande i allt 
från kultur till deltagande i 
föreningslivet. En flytt hit kan 
rekommenderas.

Linnea Engberg, Stennäs.
– Jag är inflyttad från Gävle 
sen några år och jag bara 
älskar Malå-med allt så nära!
Här finns en unik värme 
mellan människor, man är nära 
och generösa och stämningen 
mellan folk är god
Det finns bra exempel på en-
gagemang inte bara i byarna. 
Exempelvis de föreningar 
som tagit över Malåborg och 
höstens bygge av en stor  
MTB Bike-Park i Tjamstan.

Peter Mörtsell, Brännäs.
Vi flyttade upp hit upp från 
Storbro i Vimmerby kommun.
Vi bor med två barn i den lilla 
byn Brännäs, 2,5 mil från Malå. 
Det mesta fungerar bra i kom-
munen tycker jag.
Skulle kanske vilja att det fanns 
ett större fritidsutbud för 
barnen, men den nyanlagda 
cykelparken i Tamstanbacken 
är ett lyft. Verkar som om det 
är ideella krafter som ska till 
för att ordna saker.

Fyra röster tycker till om livet i Malå

Aktiviteter för näringslivet 
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Att få träna tillsammans ger alltid en extra kick.

Coronan spräckte 
deras drömmar i 
landet ”Down Under”.

Det här var inte den första resan som 
Eveline och Tom gjorde till Australien. 

Några år tidigare studerade de båda i 
koalornas hemland. – Tom pluggade till 
personlig tränare och jag utbildade mig 
till skönhetsterapeut, berättar Eveline.
I oktober ifjol flög de söderut för att 
arbeta i sina yrken. För hur länge? Kanske 
fanns det en ljus framtid ”Down Under”, i 
kuststaden Gold Coast i Queensland, för 
paret som lämnade Lappland. Men verk-
ligheten skulle bryskt hinna ikapp dem.
– Vi hann vara där i ett halvår innan Coro-
nan på allvar slog till. I samma veva blev 
jag oväntat arbetslös, berättar Tom.
– Det mesta blev uppochnedvänt, inflikar 
Eveline. Vi tog ganska snabbt beslutet att 
återvända hem. Det kändes rätt.           

Hemma igen, vad har hänt?
– Släkt och vänner blev förstås glada och 
vi ordnade snabbt en egen lägenhet via 
Malåbostaden. Själv kunde jag direkt 
hoppa in och jobba på hemgården i Lönås 
och Eveline fick ett intressant reception- 
och spa-arbete vid hotell Källan i Åmliden.
Efter två vändor i Australien finns det 
förstås saker att minnas och längta efter.

– I Gold Coast bor drygt 700.000, mest 
yngre människor och staden präglas 
mycket av att den är medianavet i landet.
Stränderna är milslånga och det är ett 
avslappat strandliv som gäller. Sol, värme 
och bad, shorts, flip-flops och surfbräda, 
det mesta är ”easy going”, säger Tom.
– Livet handlar inte bara om arbete och 
pengar. Kostnadsläget är ganska lika och 
folks värderingar påminner om våra här. 

Den största skillnaden är att årstiderna 
är tvärtom. Nu när vi går mot vinter får 
våra vänner +30° blå himmel, sol och bad 
i havet. Måste erkänna att jag inte direkt 
längtar efter snön just nu, skrattar Eveline.

Berätta lite om er uppväxt.
– Jag växte upp i Lönås. Lugnt, fritt och 
mycket djur. Det bästa var närheten till 
farmor och farfar, tvärsöver vägen. De har 
alltid varit viktiga för mig, säger Tom.

Som storebror fick jag ta mer ansvar, 
började tidigt att hjälpa till i jordbruket.
På sommarloven var det naturligt att alla i 
familjen skulle hugga i.
– Jag växte upp med tre systrar och två 
bröder, plus en massa kompisar i kvarte-
ren och i skolan. Alla var bästa vänner och 
Malå var tryggt och bra, menar Eveline.

När började ni flytta runt?
– Jag har nog länge varit ganska stationär. 
Efter gymnasiet på transportlinjen flytta-
de jag hem till Lönås och började jobba 
med pappa på gården.
För Eveline började en helt annan resa...
– Gick gymnasiet i Vännäs (Textil och 
Designlinjen), bodde sen ett år i Skellef-
teå innan jag åkte som au-pair till Irland. 
Efter ett år i Stockholm, som personlig 
assistent, for jag till Norge och jobbade 
som bagare. Efter det till Skottland och 
caféjobb innan hemlängtan slog till.
När väl Eveline återvänt till Malå var Tom 
snabb med att ta kontakt - via internet.
– Det tog bara någon vecka så började 
vi ses, skrattar Eveline. Efter det tog det 
inte länge innan den första Australien-
vistelsen  inleddes som följdes av ett 
år i Umeå. bröllop och i höstas återigen 
Australien.

Vad har utlandsvistelserna gett er?
– Vi har definitivt blivit bättre på engel-
ska, skrattar Eveline. Det har varit utveck-
lande och gett erfarenheter att både få 
plugga och arbeta i ett annat land. Att 
möta nya kulturer och träffa mycket folk 
har varit ett äventyr i sig.

Känslorna, att nästan ”tvingas” hem?
- Absolut inget nerköp att komma tillbaka.
Osäkerheten kring Coronapandemin 
avgjorde och nu känns det rätt, säger 
båda med en mun, När vi for till Austra-
lien fanns det i bakhuvudet att det i en 
framtid skulle vara skönt att kunna stadga 
sig hemma i Malå. Nu med lite distans-
uppskattar vi mer att vara här i Malå igen. 
Vi har något att jämföra med och kan 
konstatera att Malå är jättefint och det 
har varit nyttigt att se.

Vilka är fördelarna med Malå?
– Allt är så mycket enklare att ordna här. 
Närhet till all service, till kommunen och 
sjukan. Att få hjälp av hantverkare och 
andra specialister går snabbt. Någonstans 
finns nätverket kvar, folk vet vem man är 
och allt går så naturligt. 
– Sen, i centrum för oss, finns förstås ock-
så våra familjer, inflikar Eveline.

Träning är viktigt  för er båda?
– Absolut, det är ett nöje och hobby.
Eveline ägnar sig åt löpning och gym. Har 
tävlat en del, mest mot sig själv. 

– Brukar springa tre gånger i veckan och 
det blir oftast någon mil. Det är en tjus-
ning i att springa långt. Endorfinpåslaget, 
lyckoruset man får efter ett långpass är 
härligt och man mår man mycket bättre.
– Hennes första lopp var Sydney Maraton, 
inflikar Tom som har långlopp i blodet. 
Farmor Britt Tjärnlund var under många 
år en stark profil och kraft bakom arrang-
emanget 10-mila Lapland Ultra maraton.

Tränar för att tävla.
 Träningsmöjligheterna är goda i Malå 
konstaterar duon. Mängder av stigar och 
spår att variera mellan och även om Eve-
line inte tidigare ägnat sig åt längdskidor 
blir det en av utmaningarna i vinter.
Tom däremot kör mest gymträning. Han 
har tävlat några gånger i fitness både  i 
Sverige och i Australien. 
– Gillar utmaningen och kombinationen 
av träning och sen visa upp sig på tävling. 
Siktar på att nästa år delta i någon tävling 
i fitnessgrenen ”Classic Physique”.
Just kosten är en viktigt del av uppbygg-
naden och tävlingsförberedelserna.
– Man får läsa in sig på internet och prova 
sig fram. Där hittar man både träningsin-
formationen och sin fru, skrattar Tom.

Om ni drömmer och blickar framåt?
Istället för lata dagar på en beach blir det 
nu jobb och att spara pengar för paret.
– Vi blir nog kvar i Malå, vill skaffa ett hus 
och i framtiden starta företag. 
Jag skulle kunna tänka mig att äga ett 
gym och att vi skulle kunna arbeta till-
sammans, säger Tom. Vi är inte rädda att 
satsa på något eget här i Malå

En hälsning till Malås styrande?
– Vad de borde tänka på för att Malå ska 
växa och bli mer attraktivt för företag, 
ortsbor och locka nya att flytta hit är att

skapa och stödja mötes- och aktivitets-
platser för barn, ungdomar och oss yngre 
vuxna. Både idrott, kultur och service som 
gör att familjer vill vara kvar eller komma 
tillbaka och att barnen kan utvecklas. 
Däribland borde ett nytt badhus vara en 
prioriterad satsning.

Vi kan göra mycket tillsammans.
– Vi måste nog engagera oss mer ideellt i 
föreningsliv, jobba tillsammans och skapa 
dessa platser. Går man samman kring ge-
mensamma intressen kan man underrätta 
stordåd, säger Tom och Eveline.
– I Australien får man inte heller allt ser-
verat på silverfat. Det har vi fått lära oss.

I oktober ifjol gjorde det nygifta paret Eveline och 
Tom Tjärnlund den mer än 1.365 mil långa resan från 
Malå till staden Gold Coast i Queensland på Aus-
traliens Stilla havskust. De lämnade familj, vänner 
och en annalkande vinter för ett långt äventyr med 
arbete och varma, soliga sommardagar. 

Men allt blev inte som de tänkt sig. När Toms jobb 
som instruktör vid ett gym plötsligt försvann och 
de båda skulle leva på Evelines lön från hennes 
anställning vid ett exklusivt spahotell blev ekono-
min riktigt ansträngd. När sedan Coronan slog till 
bestämde sig paret i april att styra kosan hemåt.
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Kamal är ny i Malå
– Jag vet själv hur 
det känns...
Hon heter Kamal och har sen hon kom till Skåne 
2007 gjort en blixtrande integrationsresa. Bo-
satt i Landskrona, gift med en finländare, lärde 
sig snabbt svenska och efter två år arbetade 
hon själv med integrationsfrågor.
Idag är hon anställd i Malå som integrationsam-

ordnare. Ett pärlvitt leende och ett stort, varmt 
hjärta är hennes signum. 
Välkommen att lära känna Kamal Blyborg.

nnan Kamal 2007 flyttade till Sverige 
hade hon tillbringat sin uppväxt och 
vuxenliv på SriLanka. En välutbildad 

kvinna som med ett statligt arbete var 
etablerad. Då stötte hon ihop med en 
skandinavisk man, som studerade religion 
på ön. Tycke uppstod och några år senare 
flyttade Kamal till kärleken och vidare till 
Skåne. Det finns en länk till Norrbotten 
eftersom makens släkt bor i Övertorneå.
– Jag gillar landskapet och naturen här i 
norr. Det var en av de saker som lockade, 
när jag såg annonsen med tjänsten som 
integrationssamordnare. Har arbetat som 
det tidigare, vet att jag klarar arbetsupp-
gifterna och tänkte att jag kunde göra 
något gott för Malå. Det andra är att det 
är en liten ort där man kan betyda lite 
mer, få mer tid för individerna och kan gå 
djupare in i integrationsfrågorna.
Vad är din erfarenhet så långt av inte-
grationsarbetet i Malå?
– Det fungerar bra. Vi arbetar utifrån en 
strategi som kommunen införde 2016. 
När jag började på tjänsten kartlade jag 
organisationen,  hur man arbetar, samar-

betspartners etc. Vi 
fick ett bra samspel 
mellan oss kollegor 
och nu rullar det på.

Hur är arbetsklimatet 
i Malå?
– Det är bra på vår 
avdelning. Jag har tillverkat en liten skylt 
och satt upp på våra dörrar. Där står att vi 
är ett bra arbetslag, vi är ansvariga  och 
kompetenta personer i våra yrkesroller.
Vad är målsättningen?
– Jag grundar arbetet i KASAM-konceptet 
som kortfattat är indelat i tre steg. Det 
innebär att alla ska känna meningsfullhet* 
i ett sammanhang som är begripligt* och 
hanterbart*. Varje individ vi möter ska 
känna till planeringen och målen. De ska 
förstå vad integrationen innebär och vä-
gen dit ska vara hanterbar. ”Hand i hand” 
för både individen och organisationen.
Vad handlar det vanligaste mötet med 
klienterna om?
– Det är väldigt brett. Ta till exempel kvot-
flyktingar, en familj som FN valt från ett 
krigshärjat land. De vet inget om Sverige. 
Migrationsverket säger visserligen att inn-
an de kommer hit har de fått information 
om Sverige och hur det fungerar här. Men 
oftast har dessa människor en tuff bak-
grund, kanske lågutbildade och lämnar ett 
land där samhällsfunktionerna är raserade 
eller aldrig fungerat. Vi ska informera dem 
om deras rättigheter, men även om deras 
skyldigheter i sitt nya land.

Hinner de landa, bli trygga i Malå?
– Integration tar tid, man kan inte gene-
ralisera. Vårt arbete är både individ- och 
familjebaserat. När de kommer till oss för 

vi en bredare disskusion för att få en klar 

bild och bygga förtroende. Hur länge det 
tar för dem att landa är förstås individu-
ellt. Men här kan de känna sig trygga.

Vad gör dig glad på jobbet?
– När jag ser att en individ gör framsteg 
i arbete eller utbildning och tagit till sig 
våra svenska regler. Att de verkligen 
försöker integreras i samhället och släppt 
det beroende som ibland kan uppstå till 
oss. Jag har fortfarande kontakt med de 
första ensamkommande som jag jobba-
de med 2009. De är gifta nu, har barn 
och nästan 85% har gått vidare med 
utbildning. Det gör mig väldigt glad och 
motiverad.
Du har själv varit nysvensk...
– Upplever många gånger att det varit en 
fördel i mitt arbete och jag har också en 
bred kulturkompetens som underlättar.

Hur länge blir du kvar i Malå?
– Tillsvidare absolut, men mycket kan 
hända. Jag trivs och vill göra ett bra jobb 
här. Gillar människorna i Malå, kollegorna, 
”klienterna” och mina arbetsuppgifter.

 Går du med lätta steg till jobbet?
– Jag har tre enkla levnadsregler; 
1) Lend a hand - dvs hjälpa andra, 2) Live 
and let live och 3) Keep smiling.
Våra leenden är gratis och ska komma 
från hjärtat. När vi tar emot dem med ett 
leende känner sig våra klienter välkomna 
och förstår att det finns en plats här för 
dem i ett tryggt och öppet Malå.

Peter, Malås stigfinnare.
Peter Tjärnlunds stora passion är att 

ströva i naturen. Året runt tillbringar han många 
dagar och nätter med att uppleva sin närmiljö. 
Han gör ibland veckolånga vandringar bland fjäll 
och i de stora myr- och skogslandet i norr. 

Nu, när vandring har blivit lite av en folkrörelse, har 
han fått ett delikat uppdrag. Han skall inventera 
och dokumentera stigar och gamla vandringsleder 
runtom i Malå kommun. Ett riktigt ”smörjobb” för 
en intresserad vandringsman.

På lätta fötter, nästan ljudlöst, med sin 
iPad i handen vandrar Peter Tjärnlund 
fram på stigen utmed Malån. Här har un-
der sekler renar och människor rört sig.
– Det är onekligen fängslande och kitt-
lande att låta fantasin få flyga iväg kring 
stigarna jag går, säger Peter när han satt 
sig ner för att berätta om sitt uppdrag. 
Kommunen sökte häromåret pengar via 
länsstyrelsen för att inventera möjliga 
vandringsleder i Malå. 
– De annonserade också efter en stigfin-
nare. Jag sökte, hade tur och fick jobbet.
Vad ingår i uppdraget?
– Jag ska inventera stigar och leder inom 
kommunen så många jag hinner. Jag går 
med en GPS och skapar ett spår för att 
lägga in på kartan. Sedan nedtecknar 
jag en beskrivning över varje stig, i vilket 
skick den är och hur den ser ut.
Befintliga leder som redan finns uppmar-
kerade har jag gjort en PDF-karta med en 
gps-fil som kommunen fått. Andra stigar 
som ännu inte är dokumenterade har 
kommunen planer att söka pengar för och 
samtidigt inventera fler leder.
Intresset för att vandra har ökat. 
Coroapandemins verkningar har fått 

svenskarna att i mångt ändra sina fritids-
vanor. Runt om i landet har människor 
tagit ”hemmester” och istället för avlägs-
na solresor gett sig ut i skog och mark i 
hemtrakterna.
Finns intresse även bland Malåborna?
– Absolut. Jag har lagt upp en del in-
formation på Facebook och fått många 
kommentarer. Har också fått frågor av 
folk jag mött och det är intressant. Många 
vill tipsa och det tar jag tacksamt emot. 
Den här satsningen ligger rätt i tiden. Det 
blir positivt för både kommunborna och 
turister, menar Peter och konstaterar att 
uppdraget har varit stimulerande.
– Det har verkligen varit roligt. Även 
om jag kände till en del av stigarna och 
lederna som varit bortglömda hoppas jag 
att de efter inventeringen ska komma att 
trampas av många på nytt igen.
Har du hittat någon favoritled?
– Inte direkt, men den gamla ”Linbanevä-
gen” inom Malå är högintressant. Trodde 
att den efter alla år var ofarbar, men den 
visade sig vara i mycket gott skick.
Den är en presumtiv vandringsled och 
redan idag till stora delar cykelbar. Egent-
ligen bara att märka upp och uppleva.

Att Peter gärna fortsätter nästa år med 
inventeringen råder det inget tvivel om.
 Behövs det nya vandringskängor då?
– Ja faktiskt. De jag började gå med i våras 
är utnötta så det är dags att uppgradera.

En paus för att dokumentera dagens vandring.

I
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Arenor för företagare i kommunenUtvecklingsavdelningen informerar – så minns vi sommaren 2020

Möte med ALMI Företagspartner Nord
Vi möter VD Fredric Genberg för att diskutera framtid och samarbete.
På agendan: Almis strategi för att verka i hela länet, utbildning Steget 
vidare, Temaveckan Här finns jobben, finansieringsworkshop, digitala 
forum och gemensamma insatser.

Vi möter Karin Fällman och Malin Johansson för en 
avstämning inför hösten. 
På agendan: Framtidsutsikter i omställningstider. 
Branschen har det svårt men det finns vilja och 
framtidstro hos besöksnäringsföretagen i Malå.

Möte med KD Geospatial AB
Vi möter Karsten Drescher som är GIS-specialist och har 
världen som arbetsfält.
På agendan: framtidsdiskussioner i omställningstider, 
möjligheter till stöd, utvidgad marknad och nya tjänster.

Möte med Kulturföreningen
Vi möter Alva Morén som ger en guidad tur hemma hos framlidna Göta och Verner.
På agendan: Vad vill Malå kommun med Museum Göta och Verner? 
Skellefteå Museum har genomfört en utredning och huset är i behov av åtgärder 
som kostar pengar.  kommun undersöker möjligheten till finansiering.

Vi möter Per-Gösta Grensell för en av-
stämning under sommaren. 
Sommarhandeln har gått bra då många 
kunder har valt att semestra hemmavid 
med byggen och renoveringar på villan/ 
fritidshuset. Men bristen på leverans av 
trall och vissa specialverktyg har varit en 
utmaning.

Vi möter tre generationer hos Nystedts Kläder.
Sommarhandeln har hittills gått bra och många 
är fikasugna. Numera levererar Coop bakver-
ken. Många turister och malåbor.

Företagsbesök på Malå Järn och Färg

Möte med 
Gold of Lapland

Företagsbesök hos 
Nystedts Kläder

Tack alla företagare för er tid och ert engagemang. 
Tillsammans för ett gott näringslivsklimat och utvecklingen i Malå!

Möte med Jobbsupporten 
Krane AB
Vi möter Kicki Krane som informerar om företa-
gets inriktning mot konsultativt stöd och vägled-
ning i HR- och personalfrågor, strategisk kompe-
tensplanering och operativa insatser.
På agendan: Konstruktiv framtidsdialog med priva-
ta och offentliga arbetsgivare i fokus.

Vi möter Gunnel Morén och Anna-Karin From 
på Vuxenskolan Malå.
På agendan: Möjligheter till samarbete i fram-
tida insatser/aktiviteter.

En skön sommarlördag i början av augusti besökte medlemmar ur Fiat 
Classic Club, med deltagare från Skellefteå och angränsande norrbot-
tenskommuner, Malå för en sommarträff. 
Klassiska bilar rullade in på torget och förgyllde upplevesen för 
kringvandrande malåbor. Tack till alla bilentusiaster som stannade till, 
fikade, upplevde Malå och visade upp sina italienska pärlor.
Vi hoppas att fler föreningar och organisationer skall förlägga sina 
träffar och konferenser till vårt fina Malå.

Möte med Vuxenskolan

Företagsbesök på Setra Malå
Vi möter Marlene Bergström, platschef, för att diskutera 
framtid och omställning i pandemins spår.
På agendan: Anpassad organisation, verksamhet och 
resultat 2019, nuläge och framtidsplaner.

Fint Fiatfrämmande Förgyllde torget i Malå
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– Det var en rolig tillfällighet under en av 
våra återkommande semestrar i Norrland 
som gjorde att vi hamnade i Adak. 
I Slagnäs mötte vi en man som berättade 
att han skulle sälja sitt hus i Adak.
Vi åkte ner och första intrycket var inte 
övertygande. Huset låg för nära sam-

hället, vi ville bo lite mer avskilt. Men vi 
bestämde att vi skulle hyra huset nästa 
sommar. Året därpå, när vi öppnade dör-
ren och kom in i huset var det kärlek vid 
första ögonkastet, konstaterar David.

Vad var det som lockade med Lappland? 
– Färre människor, här finns naturen 
överallt, och man kan vara ute hela tiden. 
Vi lämnade Tyskland för 
att vi ville varva ner och 
stressa mindre. Men mest 
av allt för naturen här i 
norr.
Vad arbetade du med i 
Tyskland?
– Jag var vinmakare vid 
min farfars gård. Området 
heter Reinhessen vilket är det största vin-
distrikt i Tyskland och ligger nära Meinz. 
De sista tretton åren före flytten hade jag 
också en liten byggfirma.

Du tog med dig en del specialmaskiner 
när du flyttade hit upp.
– Det stämmer. Jag hade många gamla 
nästan antika maskiner som jag lastade i 
två 30 fots containrar på långtradare. Där 
fanns verktygspressar, svarvar, fräsar och 
annat. Jag är intresserad av att bygga och 
konstruera gärna med gamla metoder.

Du har snabbt lyckats etablera dig i 
kommunen som en duktig och allsidig 
hantverkare. Har det varit svårt?
– Planen var att starta en firma i liten ska-
la, utan anställda och det var riktigt lätt 
att komma igång här i Malå. Jag fick i in-
ledningsskedet bra hjälp från kommunens 
utvecklingsavdelning med allt pappersar-

bete mot myndigheterna. 
Nu jobbar du på höjden. Vad 
tycker du om projektet med 
utsiktstornet?
– Av en händelse fick jag tips 
om att det skulle byggas och 
lämnade in en offert.
– Jag gillar det verkligen. Plat-
sen är perfekt. Man får en sån 
vacker vy över omgivningarna, 

med  Malån, samhället och bergen väster-
ut. Det kommer att bli ett utropstecken 
både när man kommer till och när man 
lämnar Malå.
Du håller i hela processen från grund-
läggning till taktäckning. Hör högt blir 
kommer tornet att bli?
– Den översta utsiktsplattformen blir nära 
9 meter upp med tak ovanför.
Har det varit någon speciell utmaning?
– Kanske när stolparna skulle monteras. 
Det var ett grannlaga arbete att vinkla 

Med två trettiofotscontainrar lastade på lång-
tradare och fyllda med maskiner, verktyg och 
bohag kom paret Astrid och David Mergel för 
tre år sedan flyttande från Rheinhessen, ett 

distrikt nära Mainz i södvästra Tyskland.
Målet var ett hus i den lilla byn Hundberg, strax 
utanför Malå. 
En framtidsplats att stanna på - för alltid?

David bygger Malås nya landmärke

och passa in dem.
 När kommer tornet att stå färdigt?
– Planen är den 1 november, men vi har 
haft förseningar av materialeveranser så 
vi får se när de fösta besökarna kan kliva 
upp och beundra utsikten.

Mycket jobb, vad gör du på fritiden?
– Vilken fritid, skrattar David. Om jag inte 
bygger åt någon annan så bygger jag 
hemma och fixar på huset. Arbete är nog 
min hobby. Men jag gillar också att fiska 
och försöker komma ut så mycket jag kan.
–Min fru Astrid arbetar heltid som 
personlig assistent och så har vi några 
hundar av en lite speciell art.
Den heter Kaukasisk Ovtjarka - en stor-
växt herdehund som härstammar från 
regionen Kaukasien mellan Svarta havet 
och Kaspiska havet (det finns färre än 100 

stycken av den i Sverige).  De är typiska 
utehundar som tar hand om flocken effek-
tivt och skyddar den mot både vilda djur 
och andra inkräktare.
Hur har ni blivit mottagna häruppe?
– Verkligen, verkligen bra. På en gång 
träffade vi en granne som före pensionen 
arbetat som tyskalärare på gymnasienivå 
och han guidade oss in i samhället. 
Vi blev snabbt vänner och välkomnades i 
Adak av generösa ortsbor,
Det som började som semestervistelser 
fick alltså en livsavgörande vändning.
 – Absolut. Vi sålde allt, tog med det vi 
behövde för en nystart och lämnade vårt 
gamla liv bakom oss.
  – Vi kallar det här hem nu, säger David, 
tar fram hammaren och klättrar uppåt, 
mot nya höjder i Malå.

Redan har 
folk stannat 
till och vill 
klättra upp

Utsiktstornet vid infarten till Malå blir en ”info-point” där passerande kan stanna till, njuta av den fantastiska utsikten och ta del av information om allt det som gör 
bygden så unik‚ natur, fågel- och djurliv, mineral, näringsliv, samekultur och service. En större digital infotavla  och flera djurfigurer i trä ska också pryda platsen. 
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Under våren var projektledare/Ung och företagsam 
utvecklare Anna-Sara Rannerud, Utvecklingsavdel-
ningen, tillsammans med Oskar Sjölund, Studie- och 
yrkesvägledare Nilaskolan, och informerade elever 
på Nilaskolan om deras möjligheter till feriepraktik 

alternativt att välja att prova på konceptet Malå 
Sommarentreprenör. 
I år var det sex ungdomar som anmälde sig till Malå 
Sommarentreprenör och tillsammans startade un-
domarna fem olika företag. 

Företagen erbjöd bland annat följande tjänster och varor: 

•	Annie´s Hundpromenader: Hundpromenader 

•	Hjärtegott: Bröd bakat i bagarstuga.

•	Stjärna för en vecka: Barn 7-12 år provade på att spela i ett band och  
      uppträda på scen. 

•	Ahmeddeeq´s allservice: Gräsklippning, målning och plocka bär.

•	Hjalmars IT Support: Hjälp vid problem med telefon, dator, skrivare mm.

Malå Sommarentreprenör 2020

De har under startveckan fått lära sig hur man bokför försäljning och inköp och hur 
de kan marknadsföra sitt företag beroende på vilken målgrupp de inriktar sig till. 
Adam Linder, UEM (Unga Entreprenörer i Malå), fick vägleda ungdomarna i hur de 
kan tänka vid prissättning av sina varor och tjänster, vilket många av ungdomarna 
tog fasta på och ändrade de priser som de redan i förväg bestämt.
Erika Falk, Burvalls Lek & Inredning, föredrog vikten av en bra affärsplan och Adam 
Lundström, UEM, föredrog marknadsföring och säljteknik och i samarbete med 
COOP fick ungdomarna möjlighet att lotta ut presentkort.

Utöver det så fick de träffa Joakim Eli-
asson, KFO, information från Miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer, Malå kommun, 
samt lära sig om Skatteverkets regler vid 
försäljning av varor och tjänster. 

Under sommaren hade ungdomarna 
mentorer från nätverket UEM som de 
alltid kunde vända sig till när de behöv-
de hjälp, stöd eller råd. Entreprenörerna 
har fått förändra sina varor/tjänster 
beroende på omständigheter och de 
har vid utövandet även haft en tanke 
på Corona-pandemin och hur de ska 
hantera olika situationer för att undvika 
smittspridning.

Den 6 augusti fick de avsluta sina 
företag genom att göra ett bokslut och 
räkna ut företagets resultat. Satsningen 
på Malå Sommarentreprenörer har varit 
mycket lyckad, ungdomarnas jobb har 
varit uppskattat och omtalat på samhäl-
let och entreprenörerna själva var nöjda 
med sina insatser. För några ungdomar 
väcktes intresset av att själv bli egenfö-
retagare och några bestämde sig för att 
i mindre skala fortsätta med hobbyföre-
taget i egen regi under hösten. 

De känner att de har utvecklats under 
sommaren och har fått bra erfarenheter 
av att vara ansvariga över både sitt ar-
bete och sin egen tid. De är glada att de 
har fått möjligheten att vara med i årets 
satsning och några kommentarer är: 

”Erfarenhetsmässigt har det 
varit jättebra”

”Bra att få ta allt ansvar själv, 
man vågar mer”

Och till andra ungdomar som får möjlig-
het att medverka i en sådan satsning är 
de överens:

”Det är en bra lärdom – TA CHANSEN!”

Utvecklingsavdelningen önskar ung-
domarna lycka till och hoppas att de 
efter studierna a kommer tillbaka, som 
företagare i Malå!
Vi tror på unga människor och vill att de 
ska tro på sin egen företagsamhet!
Aktiviteten är medfinansierad av Tillväxt-
verket och ska bidra till ett förbättrat 
näringslivsklimat.
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Vi har många viktiga frågor som vi arbetar med, några som kan 
nämnas är de minskade betesmarkerna, skogsbruket samt Norr-
botniabanan och en vindkraftspark i närheten av Burträsk där 
båda ligger inom vinterbetesmarkerna och kommer att påverka 
våra möjligheter att nyttja betesmarkerna. Dessa är bara några 
av alla exempel på ärenden som tar oerhört mycket tid och 
energi i anspråk.

Vi har även påbörjat ett projektarbete med en hållbarhetsa-
nalys i samarbete med Malå kommun och Sweco där vi vill visa 
på vilka påfrestningar och svårigheter som rennäringen och 
renskötarna ställs inför samt hur mycket intrång som en skogs-
sameby tål före renskötsel blir ohållbar. Även renskötarna ställs 

inför många svårigheter där alla frågor kräver dess fulla fokus 
och man hela tiden balanserar på gränsen. Bristen på en breda-
re förståelse, kunskap och tolerans för rennäringen kan kännas 
oroväckande och i Sverige bör det vara en prioriterad fråga att 
alla får grundläggande kunskap om dess urfolk som bedriver 
renskötsel.

Samebyn påverkas även av klimatförändringarna där betesför-
hållanden försämras och nu inväntar vi ytterligare en oberäkne-
lig vinter.

Anna-Sara Rannerud
Styrelsen, Malå sameby

MALÅ SAMEBY
Våren var lång och snön låg kvar längre än 
normalt och när det blev mycket varmt under 
juni månad fick renarna det extra jobbigt. Men 
kalvmärkning gick ändå bra och resultatet blev 

bättre än förväntat efter den tunga vintern 
med svåra betesförhållanden och högt rovdjur-
stryck

– Jag är en malåtjej, sexton år och gick 
på försommaren ut 9:an på Nilaskolan. 
Jag har i höst börjar på ekonomilinjen vid 
Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå.
Sommarjobbet, hur började det?
– En vanlig skoldag kom Anna-Sara från 
Utvecklingsavdelningen och pratade om 
sommarjobb. Man hade chansen att starta 
och driva ett eget företag. Det lät roligt, 
jag anmälde mig och fick chansen.
Vi fick information om hur vi skulle gå 
tillväga och ett startbidrag för att komma 
igång. Sen startade jag ”Anniés  hundpro-
menader”.
Hur marknadsförde du företaget? 
– På sociala medier och sen satte jag upp 
flygblad på annonstavlorna. I börjat var 
det mest släkt och vänner till familjen som 

hörde av sig, men sen ringde  folk som 
behövde hjälp när de själva inte hann gå 
ut med hunden
 Varför valde du att jobba med hundar?
– Ända sen jag var liten har vi haft hundar 
i familjen, just nu tre stycken. Jag tycker 
att  hundar är lätta att kontrollera särskilt 
när dom är flera, i en flock.
Gick du alltid samma runda alltid?
– Nej det varierade beroende på vad 
ägarna ville. Det kunde bli promenader 
längs trottoarerna eller ute i skogen, of-
tast 30 - 90 minuter. En gång ville kunden 
att jag skulle gå och bada med hunden.
Fick du några ”problemhundar”?
– Det fanns inte direkt några jobbiga hun-
dar. De flesta gick väldigt bra att hantera.
Små hundar kan vara väldigt livliga och 

de stora kan dra mycket. Men alla gick 
ganska bra att hantera.
Hur avslutade du företaget?
- Tog ner reklamen och berättade på soci-
ala medier att jag skulle börja skolan igen. 
Sen fick vi hjälp att göra ett bokslut.
Tjänade du något på företaget?
- Jodå. Totalt med startbidraget jag fick av 
kommunen så hamnade bokslutet på nära 
sjutusen kronor
 Vad lärde du dig av företagandet?
– Mycket. Det är ett stort och krävande 
ansvar att driva ett företag och att ta 
hand om djur och sköta kunderna.
 Skulle du vilja göra om det?
– Absolut, men då skulle jag nog prova en 
annan affärsidé.
Kan du  rekommendera andra att prova 
på och driva ett sommarföretag?
– Ja, det gav verkligen många erfaren-
heter som jag inte skulle vilja vara utan. 
Hoppas att fler får prova nästa sommar.      

På hundpromenad 
med Annie

– Det har varit både roligt och lärorikt. 
Det säger Annie Holmberg som under som-
marlovet, i en satsning från Malå kommun 
och Utvecklingsavdelningen, fick chansen 

att starta och driva ett eget sommarföre-
tag, ”Anniés hundpromenader”. Malå som-
marentreprenör gav både erfarenhet och 
inspiration inför höstens gymnasiestudier.

Foto: Stellan Bildström

Foto: Anna-Sara Rannerud
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Gomorron Malå ”BIKE, WALK AND TALK”, 
vid Tjamstan 10 september 

Tema: Cykla och vandra i Malåbygden
Värd: MENI, Malå Energi och Industri, i samarbete med Malå 
kommun 
Inbjudna gäster informerade bland annat om nuläget och det 
fortsatta arbetet med att driva och utveckla anläggningen i 
Tjamstan, initiativet och möjligheterna med cykelbanorna och 
inventeringen av vandringslederna i kommunen.
Det fanns även cyklar på plats att låna för de som var intressera-
de av att provcykla de nya MTB-banorna.

CYKELBANOR i TJAMSTAN – Malå Bike Park!
Under sommaren har malåbor kraftsamlat för att tillsammans 
bygga MTB-banorna i Tjamstan. En av initiativtagarna, André 
Nyström, Outdoor Malå, vill rikta ett stort tack till alla de som 
möjliggjort cykelbanorna dvs. ideella krafter från malåbor och 
sponsorer; Ica, Outdoor Malå, Benny Gräv, Malå Plåt, Malå 
Skogstjänst och Malå Järn och Färg.    

Arbetet har gått fort och både barn, vuxna och traktorer har 
funnits på plats för att kratta, plocka sten och fixa till banorna 
inför premiäröppningen. 
MTB-banorna är gjorda för hela familjen med olika svårighets-
grad, längd och varierande utmaningar.
Den 29 augusti öppnades banorna för allmänheten under ett 
coronasäkrat arrangemang. Det var närmare 500 personer som 
besökte premiären varav över 150 cyklister, både unga som 

gamla, som vågade testa de nya cykelbanorna. Besökarna gavs 
information om regler för cykling på egen risk – downhillcyklis-
tens abc och gavs även möjligheten att göra test för cykelkort.

Tjamstanbackarna är en enorm tillgång för Malå som kan 
nyttjas och utvecklas året om och MENI ser fram emot att driva 
anläggningen och hitta nya möjligheter som kan utföras tillsam-
mans med besökare, malåbor, företagare och ideella krafter.
MENI har öppnat liften för MTB under två helger i höst. 

Adde, du blir den lokala arbetsledaren?
– TTGU AB har lejt Anders Nyström i Malå AB 
för att driftsleda verksamheten.  Det är nöd-
vändigt att ha en lokal arbetsledning och jag
tar mig an den uppgiften med glädje.
Vad innehåller det?
– Drift av anläggningen både camping och
den alpina delen med backarna, liftsystemet 
och reception med skiduthyrning.
Längdspåren däremot sköter kommunens fritidsavdelning själva.
Hur ligger ni till nu i planeringen?
– Det är full gas och vi har hunnit med mer än vi förväntade oss. 
Vi har en målsättning att pisterna i vinter ska vara av absolut 
högsta klass. Givetvis också ambitionen med en tidig start, men 
där är vi i händerna på Kung Bore och vädrets makter.
– I målsättningen ingår också att försöka få anläggningen att öka 
turisttillströmningen och att Malåborna kan vara stolta och nyttja 
backarna i ännu högre grad, slutar ”Adde” Nyström.

TTGUAB  vilka är ni?
Tuogh Träning Group Umeå AB driver jag, Tobias 
Thomsson med två kompisar. Vi sysslar med 
träning, tävling, äventyr och företagsaktivite-
ter utifrån Umeå.
Varför Malå  och Tjamstan?
– Som uppväxt i Malå är det väl kanske jag som 
ser möjligheterna och har fått mina partners i 
företaget att hänga på.
– I tio års tid har jag hållit på att tjata om vad som borde göras 
i Tjamstan. Nu var det dags att sluta med det och göra något 
konkret när chansen kom. Det är lätt att vara kritisk om man inte 
har eller tar något eget ansvar, säger Tobias
– När jag såg möjligheten att svara på annonsen och skicka in 
en offert om verksamhetsledning och utveckling så ringde jag 
André ”Adde”Nyström i Malå och frågade – Är du med mig? 

Svaret blev jakande, så jag sa direkt där och då – Vi kör Adde!
Vad är målet med TTGU:s engagemang i Tjamstan?
– Det är att utveckla och skapa en anläggning som bedriver  
verksamhet och besöksnäring året runt. Själv tycker jag att 
Tjamstan har varit  sorgligt dåligt nyttjad. Det finns en enorm 
potential att både ha mer aktiviteter och fler besökare från flera 
målgrupper under flera säsonger och årstider.
Hur vågar du som en fd. malåbo ge dig in i det här? 
– Jag är inte rädd att ta lite skit. Ska man bry sig om vad alla 
tyckare säger då blir det inte mycket gjort. 
Det här är ju Västerbottens tredje mest besökta anläggning...
– Ja och varför är den inte den andra eller första, säger Tobias.
Hur många år ger ni det här projektet?
– Så länge vi känner att vi kan göra en bra grej. Vi börjar med ett 
avtal på fyra månader. Sedan finns det en förhoppning från båda 
parter att det ska förlängas över hela säsongen, fram till 1/9 -21.  
Efter det kommer hotellet in i bilden, då arrendet löper ut nästa 
år och det blir en spännande utmaning om vi vill fortsätta.
Många har förhoppningar om förändringar. Hur kommer hus-
vagnsfolket på campingen att märka en nyordning?
– De står ju här för att de trivs i Malå. Vi hoppas att de ska få en 
positiv säsong och att de ska uppleva att det händer ännu mer.
Det har länge höjts röster om att Laven med serveringsmöjlig-
heter varit stängd under flera år. Blir det förändringar nu?
– Den frågan är enkel. Jag lovar att det ska öppnas någon form 
av resturang där i vinter, säger Tobias Thomsson.

Intresserade företagare tog del av informationen vid Gomorron Malå. Hitintills har fyra banor anlagts av frivilliga krafter. Många barn och vuxna  har fått en ny spännande fritidssysselsättning. Bansluten med Laven som blickfång. Även ”Tomten” åkte utför Tjamstan.
Alex van der Steen berättade om
Lapland Stuga&Tours i Rentjärn.

TTGUAB tar över driften.
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Roa Tagtag med maken Hasan Alassaf 
och sonen Taim, kommer från Syrien.

Några av årets föräldrar träffas och trivs
Hittills i år har det fötts 28 barn i kommunen. 
När året är slut väntas ytterligare 7-8 små tel-
ningar sett dagens ljus. Det betyder att Nila-
skolan om sex år kan ta emot en härlig grupp av 

pigga och nyfikna 2020-barn i klassrummen. 
En förmiddag i september samlade Integra-

tionsservice en grupp mammor till en träff, fylld 
av skratt, liv och rörelse i ABF:s lokaler.

– Vi ville med den här träffen uppmärksamma att det blivit något 
av en ”Babyboom” i Malå i år och att det nu är liv och rörelse 
med många mammor med barnvagnar i samhället, säger integra-
tionssamordnare Kamal Blyborg och ler med hela ansiktet.
 Det var Utvecklingsavdelningen med Integrationsservice som 
tagit initiativet till träffen och de mammor med bebisar som mött 
upp var alla glada över att de fått möjlighet att träffas. 
Framtidstro - med positiva klanger
– Vi vill sudda ut bilden av en krympande kommun med utflyttan-
de befolkning, dränerad på samhällsnyttiga instanser och att det 
blir sämre ur alla aspekter. Det är ingen bild att fokusera på.
Vi vill istället visa på framtidstro och att de som flyttar hit hjälper 
till att skapa en ”Ny Malåkultur” och utveckling, säger Kamal.
Mötesplatser, ett sätt att bygga broar i integrationen.
Intresset bland kvinnorna var stort när man diskuterade möjlig-
heterna att tillskapa träffpunkter. Det kan ske hos föreningar, hos 
samfunden, hos studieförbunden, eller...

– Det är bara kreativiteten som begränsar. Kanske kan vi i 
kvarteren bygga kontakter eller ta privata initiativ att träffas, var 
några av de tankar och idéer som väcktes. Förhoppningen bland 
kvinnorna var att det framgent ska öppnas fler mötesplatser.
Hur ser nyanlända på Integrationsservice roll?
– Vi är kontaktpersoner mellan dem och myndigheter. Lite av 
guider och problemlösare för att de ska få den information de 
behöver för att kunna komma in i det svenska samhället. Men vi 
är också tydliga med att berätta om ramar och regler som både 
vi och de ska följa, säger Kamal. Vi är också kvinnor och mammor 
och har gått igenom många av processerna själva, så i arbetet 
finns även ett inslag av systerskap som gör att de får tillit och 
förtroende för oss i vår yrkesroll, inflikar Ethel Cavén, integra-
tionssekreterare vid Malå kommun och fortsätter, men det är 
inte bara vi som möter dessa kvinnor. De träffar sjukvården, 
lärare och får kontakt med många i samhället. Allt detta blir till 
ett stort nätverk som hjälper till att inkludera dem. 

Agnes Lundqvist, med Elias – Jag har 
bott här i 4 år och trivs väldigt bra.

Ethel Cavén, integrationssekreterare hos Malå kommun i samspråk med paret 
Ravi Poovalapillai och hustrun Malarwily Aumugum. bosatta i Malå sen elva år.

Almaz Tsegehans med dotter Arsema Mehret Teklu Goitom med sonen Baaiel 
och dottern Betieal

Sara Attheden med sonen Noah. – Jag 
är uppväxt här och har flyttat tillbaka.

Badriya Abdikadir Abdullahi med 
dottern Rigan

Sittande; Hasan Alassaf med makan Roa Taqtaq och sonen Taim, Agnes Lundqvist med sonen Elias, Familjen Ashebr Goitom Gebre med dottern Betieal bredvid och 
sonen Banaiel i knäet, Mehret Teklu Goitom med sonen Dogol. Stående; Badriya Abdikadir Abdullahi med dottern Rigan, Sara Attheden med sonen Noah och Almaz 
Tsegehans med dottern Arsema.

Att det finns ett uppdämt behov att få mötas var alla eniga om.
– Att få träffa andra mammor som går igenom ungefär samma 
saker, få rådfråga och dela med sig av erfarenheter vore bra. 
För ”nysvenska” kvinnor är det också viktigt att få berätta om 
kulturskillnaderna i föräldraskapen.
 – Mycket är annorlunda i våra länder och att få höra svenska 
mammor berätta om sina liv här ger oss en bättre insikt och för-
ståelse. Många av oss har lämnat svåra förhållanden bakom sig 
och de flesta här i Malå förstår nog att det är mycket sorg som 
vi bär på, från krig och förföljelse.
Att också få träffas över generationsgränserna, möta äldre 
kvinnor och kontakt med en svensk familj (bli familjeadopterade) 
vore andra sätt att underlätta integrationen. Många uppskat-
tade arrangemang och positiva initiativ har också tagits och 
genomförts av Integrationsservice under åren.
Vilka fördelar är det att vara småbarnsförälder i Malå?
– Många, konstaterar alla unisont. Barn som får växa upp här får 
en bra start. Här vågar man släppa ut barnen. Boende, skolorna, 
närmiljön och servicen är bra och det är nära till precis allt.

Ett gemensamt önskemål från mammorna finns det dock. 
– Vi skulle så gärna se att badhuset får återuppstå. Det ligger 
nog högt på allas önskelista, från bebissim till pensionärsplask.
Till sist, några enkla råd till oss malåbor i höstrusket? 
– Om vi fick drömma, säger Kamal och Ethel och målar en bild. 
– Se människan du möter. Respektera dem på lika villkor och 
våga ta kontakt. Är du nybliven mamma, ta initiativet att träffas 
och försöka göra något tillsammans. 
– Men det kanske viktigaste och enklaste är; möt varandra med 
ett leende. Det betyder så mycket att bli sedd och vi skapar ett 
vänligare, öppnare och varmare Malå.
 För oss på Integrationsservice är det en fantastisk upplevelse 
att se deras utveckling. Från att ha varit ensamma och rädda i 
sina nya boenden och försiktiga ute på gatan. Sen gå i skolan, få 
språket och ta till sig samhällsinformation. Till att skapa sig en 
egen vardag, få kontakter och aktiviteter  och känna sig hemma.
Och bebisarna, det är barn som fötts här och de skall som alla 
barn bli välkomnade och inkluderade i det svenska systemet, 
menar Kamal och Ethel hos kommunens Integrationsservice.
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Under dagen skapades det en livfull atmosfär som var full av aktiviteter. 
Hårfrisören Ida Conley från Studio8 klippte hår, Adakbygdens byaförening infor-
merade om aktiviteter och sin satsning på Handlar´n Adak. 
Susanne Åman och Jari Rekonius gav information och såg till att allt fungerade.

Under torsdagar i juli månad erbjöds Malå-
borna att få dansa och röra sig på den nyin-
vigda Kulturbryggan vid Kulturskolan. Dans 
och musik från hela världen erbjöds och alla 
välkomnades att få visa sin kultur och musik. 
Denna satsning ledde sedan vidare till att 
rörelse och dans fortsatte under september 
månad i Forum för alla som ville vara med.

Under sommaren har Integrationsservice i samarbete med 
studieförbundet ABF anordnat muntlig svenska för nyanlända 
vid 6 tillfällen. Vi har informerat och diskuterat om bland annat 
pandemin Covid-19, hur det smittar och varför vi ska hålla 

avstånd, Allemansrätten, skogens och myrens rikedomar i form 
av bär och svamp. Tillsammans bakade vi blåbärspaj och kokade 
hjortronsylt av deltagarnas nyplockade bär.

Muntlig svenska för nyanlända

I skogarna runt Rökå bjöds vi på en 
guidad promenad av Inga-Britt Hultmar. 
Rökåbygdens byaförening sköter nu 
om den kulturstig som restaurerats, där 
lämningar från tidigare fäbodar finns 
gömda under mossa och gräs. 
Det finns tydliga tecken av olika bygg-
nader och boplatser. 

Kulturvandring till fäbovallen, Rökå 24 juni

Under sommaren 2020 har en LONA-finansierad 
inventering av vandringsleder genomförts. Ett antal 
föreningar har sedan bjudit in fler att upptäcka, 

utforska och uppleva de goda möjligheterna till 
vandring som finns i vår kommun.

Den 30 augusti anordnades Fårträskmarschen, ett äventyr för 
hela familjen!
Hela leden är ca 12 km och går i omväxlande terräng i vår fina 
natur runt byarna Fårberg, Svedjan och Fårträskbränna. Leden 

är markerad med orange färg och det finns tre vindskydd och 
flera eldplatser längst vägen.
Arrangörerna Fårträsk Byalag och Svedjans intresseförening 
bjöd på korv, kaffe och saft på Svedjeberget.

Fäbodstigen, 12 september
Den 12 september anordnades en vandring i fäders 
spår efter fäbodstigen av Rökåbygdens byaförening. 
De bjöd på fika vid Kolvbäcksbron och sedan erbjöds 
en guidad tur för de intresserade.

Den 6 september anordnade Lönås intresseförening 
sjörundan runt Laggträsket. De bjöd på fika och en trevlig 
pratstund till förbipasserande vandrare.

Kulturbryggan

Fårträskmarschen (Fårträskleden), 30 augusti

Vandringsdagar i Malå kommun

Sjörundan (Laggträsket), 6 september

Adakdagen, 
Samhällsrummet 13 juni

5 företagare i Malå deltog i en fotoworkshop 
med tema ”Fotografera med mobilen - bli bätt-
re på att nyttja bilden i din marknadsföring”. 
Insatsen genomfördes via projektet Närings-
livsutveckling i Möjligheternas Region (NiMR). 
Ledare för workshopen var den erfarna 
fotografen Johan Fjellström från Arjeplog som 
rustat upp deltagare med enkla och klockrena 
tips om bl a komposition och det gyllene snit-
tet för att få fler kunder och nå större marknad.

Fotoworkshop, 26 augusti
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Inflyttar - och integrationsservice har arrangerat en aktivitet 
under september.
Syftet är att integrera samt skapa en mötesplats för kvinnor med 
fokus på gemenskap och hälsa.

Därför anordnar vi Rörelseaktiviteter – Kropp och Själ

•	Fritid - Alla har möjlighet att forma sin fritid.

•	Nätverk: Alla människor behöver ett socialt sammanhang, en 
plats där man kan känna sig både trygg, delaktig och inkluderad. 
Integrationsservice verkar för att ge goda förutsättningar för 
nätverkande. När det gäller att förbättra hälsoläget är det viktigt 
att stärka individens sociala nätverk.

•	Deltagande: Vi arbetar för aktiv inkludering. För att öka möj-
ligheten till en rik fritid behöver vi arbeta för aktiv inkludering. 
Vi söker nya vägar att bjuda in till så att alla känna sig inkludera-

de och välkomna. Ett särskilt fokus görs på att öka deltagandet 
av nyinflyttade i de aktiviteter som integrationsservice erbjuder/
anordnar, gärna i samarbete med studieförbunden, föreningsli-
vet, näringslivet, kyrkorna och individer inom civil samhället.

•	Tillhörighet - Alla har förutsättning att känna sig delaktig i 
vårt demokratiska samhälle.

•	Hälsa: Integrationsservice arbetar för att fler ska få informa-
tion, känna sig delaktiga och ha möjlighet att delta olika aktivi-
teter. Att komma in på arenor där aktiviteter görs men inte alltid 
syns gör att vi skapar förståelse för varandra, nya nätverk och 
nya möten. Aktiviteter för alla åldrar och där alla kan hitta sin 
plats i gemenskap med andra bidrar till en god hälsa.

•	Jämställdhet: Ett strategiskt arbete för att minska främlings-
fientlighet, samverkan och egenmakt ligger till grund för vår 
verksamhet.

Under dagen bjöd Maria och Roger Johansson till konstvernis-
sage och visning av deras odlingslott. Marias konst och odling i 
livets goda. ”Varför jag målar är för att ha stunden för mig själv, 
med mig själv, där jag får växa, utvecklas och bara vara.” 
Inspiration från prunkande odlingar av vanliga grödor, både ätli-
ga grönsaker och blommor vackra som dekoration. Syftet är att 
visa och uppmuntra alla till skapandes kraft genom odling och 

konst. Ge en annan dimension till livet, inspiration och läkande 
kraft. En kreativ aktivitet på sin fritid som alla enkelt kan göra om 
intresse finns. 
För underhållningen svarade Ove Lundqvist och på plats fanns 
även Anna-Sara Rannerud med sin tama renkalv och gav besö-
karna möjlighet att lära sig mer om renar och rennäring. 

Rörelseaktiviteter – Kropp och Själ, på Forum

Vernissage A’ Marias Art Livets Goda, 14 augusti

Förenkla helt enkelt, 2 september

Arenor för företagare i kommunen   Malå levererar – så minns vi sommaren 2020

Företag och företagsamma människor lägger grunden för vår 
välfärd och deras beslut om att växa, anställa, exportera, im-
portera, investera eller avsluta sin verksamhet påverkar syssel-
sättning, skatteintäkter och vilket utbud av varor och tjänster vi 
har tillgång till. Företagen påverkas av dess omgivning som är 
internationell, nationell, regional och inte minst lokal. Närmiljön 
eller en kommun, där företagen fysiskt finns är mycket viktiga 
och vi som tjänstepersoner och politiker är högst delaktiga i att 
skapa förutsättningar och ge service.

Politiker och tjänstepersoner, från Malå Kommun och Arje-
plogs Kommun, som möter företag i sitt arbete går utbildning 
Förenkla - helt enkelt som syftar att bidra till ett förbättrat 
näringslivsklimat där vi samarbetar för mer kostnadseffektivitet 
och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Det är en insats utarbetad av Sveriges Kommuner och Re-
gioner och cirka 160 personer i Sverige har redan genomfört 

utbildningen.
Målet med 

Förenkla - helt 
enkelt är att ut-
veckla kommu-
nens kontakter 
med näringsli-
vet genom bra 
interna samar-
beten, en större 
förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt och 
långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala närings-
livet. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara 
viktigt för möjligheten att starta, verka och växa.

Den 2 september, deltog 17 personer på distans från Malå; 
politiker och tjänstepersoner som möter företagen i sin vardag.

Isak Utsi tillträdande KSO i Arjeplogs kommun hälsade väl-
kommen: ”Företagen står för utveckling och skapar vår välfärd” 
tillsammans med Peter Andersson, kommunchef Arjeplogs 
kommun: ”Näringslivet är vår motor. Allt som vi kan göra bättre 
tillsammans med näringslivet är bra för Arjeplog”.

Den 25 september, fick Malå besök från Arjeplog: 7 personer 
på plats + 5 via webben. Då handlade det om myndighetsut-

övning och service. Petter Lundström, ordförande i Allmänna 
utskottet hälsade välkommen tillsammans med Jim Lundmark, 
kommunchef.  
Sista tillfället ska äga rum i Arjeplog 28 november.
 Tillsammans för utveckling i Malå och regionen!

Vi på Malå kommun har som mål att förbättra företagsklimatet och har, tillsam-
mans med 38 andra kommuner i Sverige, fått s.k. 1,76- medel från regeringen för 
riktade insatser (via Tillväxtverket).
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Vad? Ett samverkansprojekt mellan tio kommuner i Västerbottens och Norrbottens 
inland. http://www.mojligheternasregion.se 
Varför? Vi vill bidra till att vår region skulle bli mer attraktiv region med fler konkur-
rens– kraftiga företag som utvecklar och tillvaratar kvinnor och mäns kunskaper. 
Du och ditt företag kan få affärsutvecklingsinsatser inom: 

 • Större marknad
 •   Innovation
 •   Kapitalförsörjning
 •   Kompetensförsörjning/ attraktiv arbetsgivare
 •   Ägarskifte/ generationsskifte

Exempel på insats: coaching, seminarium/workshop eller behovsanpassade insatser 
(t.ex. köp av tjänst hos en konsult). 
Nu under hösten vill vi särskilt lyfta insatser inom kompetensförsörjning och jäm-
ställdhet. Är det någonting för ditt företag?  Kontakta oss! 

Avstämning med Helen Larsson, Sweco gällande 
innovationsprojekt Malå Sameby.
Målet är att ta fram en konsekvensbeskrivning 
som fångar de aspekter som följer av markan-
språk och som påverkar samebyn.
Metodiken bygger på att knyta samman aspek-
ter från miljökonsekvensbeskrivning, social 
konsekvensbeskrivning, barnkonvention, de glo-
bala hållbarhetmålen och samisk näringslivsut-
veckling, och därmed skapa förutsättningar för 
samebyn att bättre kunna analysera och ta fram 
strategier för exploateringsärenden. Samarbets-
partners och finansiärer är Malå Sameby, Malå 
kommun och Tillväxtverket. 
Tillsammans för ett bärkraftigt företagande och 
ett förbättrat näringslivsklimat i Malå kommun! 

•	Projekt Bärkraft

•	Projekt Välkommen till bygden

•	Projekt Mervärde Malå

För mer information och samtal: http://goldoflapland.com/ 

Kontakt: 
Malin Johansson Destinationsutvecklare Malå, 
malin.johansson@goldoflapland.com, 070-675 40 84.

Arenor för företagare i kommunenUtvecklingsavdelningen informerar – Projekt

Attraktiv arbetsgivare
Exempel på hur vi på Näringslivskontoret kan hjälpa dig och 
ditt företag att bli mer inkluderande, konkurrenskraftigare 
och attraktivare som arbetsgivare.

	 •	Ledarutvecklingsprogram

	 •	Inspirationsföreläsningar

	 •	Nätverk & kontaktförmedling

	 •	Workshop & seminarier

Jämställdhetsperspektivet som ett 
verktyg i företagets utveckling

För mer socialt hållbart företagande!
Exempel på hur vi på Utvecklingsavdelningen kan hjälpa dig 
och ditt företag att bli mer socialt hållbart samt tänka och 
agera mer jämställd.

Köpa extern experthjälp inom: •	Processtöd för de företag som vill växa, 
 utvecklas och satsar på jämställdhetsperspektivet   
 som en framgångsfaktor.
 •	Ta fram jämställdhetsanalyser i ditt företag.
 •	Tipsa om goda exempel, andra företag i regionen  
 som har lyckats med jämställdhetssatsningen.

Naturligtvis finns det mycket mer vi kan hjälpa till med. 

Kontakta Utvecklingsavdelningen så vi får höra om dina och 
ditt företags behov!

Projekt Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (NiMR) Innovationsprojekt med Sweco och Malå Sameby

Projekt via Gold of Lapland

Malin Johansson
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Gång- och cykelvägen till Nölviken klar och redan en uppskattad motionsled.

Mera Malå
Mera Malå är ett internt samarbete för att underlätta för dig i dina kon-
takter med Malå kommun.

För att underlätta för dig som vill ha hjälp utveckling av din befintliga 
verksamhet finns Mera Malå. Vi har skapat ett starkt samarbete mellan 
kommunens förvaltningar som går ut på att göra det enklare att få svar 
på dina frågor. Målsättningen är att du som kund hos kommunen bara 
ska ha kontakt med en enda person, som helt enkelt samordnar möten 
och kontakter med rätt människor inom kommunens förvaltningar.
Hur fungerar det i praktiken?
Börja med att kontakta någon av våra kontaktpersoner. Efter det inle-
dande samtalet kallar din kontaktperson till ett möte med dig och de 
personer som berörs av ditt ärende. Du får då prata med alla inblanda-
de vid ett enda tillfälle och får svar på dina frågor på plats. Behöver du 
sen mer information kan du direkt boka tider för ytterligare samtal med 
rätt personer. 

Kontaktpersoner: 

Jim Lundmark, 
kommunchef 

 

Arenor för företagare i kommunen
Gomorron Malå
Gomorron Malå arrangeras fyra gånger under år 2020 av 
Utvecklingsavdelningen•	Gomorron Malå planeras till v.45 under Här Finns Jobben – mässan 
med tema kapitalförsörjning, mer information kommer.
Håll utkik efter kommande annonsering för resp. arrangemang. 
Gomorron Malå: arrangeras av Utvecklingsavdelningen vid fyra tillfällen 
under år 2020.  Kl. 07.30 – 09.00. Plats varierar.

Tisdag 3/11 Virtuell konferens: 
Nu gör vi! Kl. 9.00–15.00, anmälan krävs.
Tillsammans ska vi ta oss från vad till hur och växla upp genom-
förandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling.
Onsdag 4/11 Du, Jag och framtiden. Värd: Malå kommun
Malås ungdomar träffar politiker och företag över en lunch.
Onsdag 4/11 LUNCHINSPO Svante Randlert. Värd: Malå kommun
Seminariet äger rum på Malåborg, kl. 11.00–13.30, förbokade 
platser, lättare lunch och dryck ingår.
Onsdag 4/11 Digital föreläsning om och ”prova-på” hur det är att 
köra elbil.
Start kl.12.00, föreläsningen är digital, anmälan krävs. ”Prova-på” 
att köra elbil äger rum vid Frendo.  
Onsdag 4/11 Kvällsseminarie med Youtubestjärnan och komikern 
Hampus Hedström. Värd: Malå bibliotek
Seminariet äger rum på Malåborg, start kl. 18.00, förbokade 
platser.
Torsdag 5/11 LUNCHINSPO på Tjamstan – utmaningar och möj-
ligheter. Värd: MENI och TTGU AB. 
Seminariet äger rum på Tjamstan, kl. 11.30–13.00. Förbokade 
platser. Lättare lunch och dryck ingår.
Torsdag 5/11 MIDDAGSINSPO. Värd: MENI tillsammans med 
TTGU AB.
Seminariet äger rum på Tjamstan, kl. 17.o0–18.30. Förbokade 
platser. Lättare middag och dryck ingår.
Torsdag 5/11 VIP-kväll. Värd: Malå kommun
Seminariet äger rum på Malåborg, start kl. 18.00, endast inbjud-
na gäster.

Fredag 6/11 Gomorron 
Malå, kl. 8.00–9.45 Värd: 
Utvecklingsavdelningen 
Malå kommun. 
Tema: Jämställt ägande 
och finansiering i företag. 
Frukost från kl. 07.45, för 
utställare och förbokade 
åhörare.
Fredag 6/11 HÄR FINNS 
JOBBEN Näringslivs- och 
rekryteringsmässa.
Plats: Malåborg. Stängt för 
allmänheten.
Lördag 7/11 Öppna hus 
hos företag. Värd: Malå 
kommun/företagen
Några företag håller öppet hus under dagen, kl. 10.00–14.00, 
fritt inträde, vi bjuder på fika.
Lördag-söndag 7-8/11 Miljötinget 2020, kl. 10.00–16.00.
Värd: Malå kommun
Årets Miljö- och Ungdomskonferens sker digitalt, i Malå äger det 
rum på Malå Hotell, förbokade platser.
Tisdag 10/11 Workshop med Carlos Rojas. Värd: Malå kommun
Seminariet Ett Malå för alla – med ökad integration äger rum på 
Malåborg, kl. 18.00–20.00, förbokade platser.
 
Allmänheten hälsas välkommen att anmäla sig 
till de seminarier som äger rum under veckan, 
läs mer och anmäl dig här:
http://visitmala.se/har-finns-jobben/program/

HÄR FINNS JOBBEN OCH MÖJLIGHETERNA!
Årets temavecka kommer att bli annor-
lunda, vi anpassar oss efter gällande re-
kommendationer och mässan kommer att 

vara öppen enbart för utställande företag/
arbetsgivare samt besökande elever enligt 
upprättad plan. 

Program för veckan:

Årets Psykevecka, som iår genomförs digitalt, syftar till att öka förståelsen 
för och kunskapen om psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och konsekvenser-
na av att leva med psykisk funktionsnedsättning. 
Arrangemangen riktar sig till alla intresserade och är kostnadsfria om 
inget annat anges. 
 
Följ denna länken för att läsa mer och se program: 
https://www.facebook.com/psykeveckan/events

Välkommen till Psykeveckan v45

Ett välkomnande, tryggt och trafiksäkert Malå, tillgängligt för 
alla. Projektet har omfattat upprustning av Malås sydostliga 
entré, ny vägdragning av väg 370 vid Malåträsket och ny GC-väg 
(gång och cykelväg). 

GC-vägen går från Malå till Nölviken, bredvid befintlig väg 

fram till nydragningen. Väg 370 har flyttats från det strandnära 
läget upp på den högre belägna åsen för att därigenom minska 
risken för erosion, skred och översvämning. Det ger också en 
bättre vägstandard och bättre avvattning av vägkroppen. 
Resultatet är en attraktiv infart till Malå tätort. Välkommen!

Anna Karin Horney, 
enhetschef, 
Utvecklingsavdelningen
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        Trevlig senhöst önskar Utvecklingsavdelningen.

Välkommen att kontakta oss med dina frågor, idéer och/eller utvecklingsförslag: 

• Anna Karin Horney, enhetschef, företagslots, kommuninterna uppdrag. projektstöd.

• Kamal Blyborg, integrationssamordnare, 100%. Tjänstledig 20 november – 31 maj.

• Patrick Ström, vik. integrationssamordnare, 100%. 2 november – 31 maj.

• Ethel Cavén, integrationssekreterare, 80%. 

• Maria I Larsson, företagslots, handläggare och projektmedarbetare 1,76, 50%.

• Anna-Sara Rannerud, ung och företagsam utvecklare, projektmedarbetare 1,76, 50%.  

• Aleksandra Simanovskaya, 60% affärscoach Projekt NiMR (Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region) 
     20% inflyttarservice mot företag/arbetstagare och 20% företagslots.    

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

Näringslivsnytt finansieras med projektmedel från Tillväxtverket.

Håll dig informerad
Kolla på vår hemsida: www.mala.se. Information riktad till dig som är företagare har vi samlat under 
fliken ”Näringsliv och jobb”. Vi uppdaterar och fyller på sidan med information kontinuerligt. 
Här hittar du även en länk till alla kommande aktiviteter för näringslivet. 

Följ gärna Malå kommun på Facebook ”Malå med allt så nära” för att hålla dig uppdaterad om vad 
som händer i kommunen, eller se #förföretagsammamalå på Facebook.

Följ oss på Facebook Malå med allt så nära och Youtube-kanal Malå Kommun.

Det demografiska läget gör att kommunernas eko-
nomi kommer att vara kärv under många år framö-
ver. Konsekvenserna av pandemin väntas försämra 
de ekonomiska ramarna ytterligare. Samtidigt har 
kommunerna ett tryck på sig att hantera frågor utö-
ver kärnverksamheten, skola, vård och omsorg. Att 
fortsätta att jobba för goda förutsättningar för våra 
företagare är viktigare än någonsin.  Håll i, håll ut, håll 
på! Ett diversifierat, konkurrenskraftigt och hållbart 
näringsliv ska vara Malås signum. I omställningen mot 
ett hållbart och fossilfritt samhälle spelar vi alla en 
nyckelroll. För oss handlar det om att få mest gjort 
med de resurser som finns. Vilka är de lågt hängande 
frukterna? Vi måste som tjänsteleverantör bli ännu 
bättre på att systematisera och organisera utifrån 
näringslivets och invånarnas behov för att få mesta 
möjliga för pengarna trots tuffa tider. Nu genomför vi 
för femte året Här finns jobben, 3-10 november, semi-

narier för alla och mässa för elever vid Nilaskolan och 
arbetsgivare i Malå med omnejd. Temat är hållbarhet. 
Programmet är Coronasäkrat.
Tillsammans för ett attraktivt och hållbart Malå!
Välkommen att ta del av programmet. 
http://visitmala.se/har-finns-jobben/program/
 
Utvecklingsavdelningen, Malå kommun
Anna Karin Horney, projektledare 

Här finns jobben – för ett hållbart Malå!


