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Mikael Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande

Malå med allt så nära
– en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.

Malå kommun informerar näringslivet. Sprid gärna informationen 
vidare i dina nätverk och till dem du tror kan vara intresserad. 
Tack på förhand.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Nr 3 2017

Malå kommuns

Näringslivsnytt

Bo, Leva och Verka på Landsbyden var temat på 
den Landsbygdsdag som arrangerades i Rökå, Malå 
kommun tidigare i höst. Tillsammans med flera 
medarrangörer bjöds deltagarna på ett innehållsrikt 
program med bland annat fyra olika dialogforum med 
fokus på framtiden och utveckling av bygden. Tack 
alla deltagare och medarrangörer för en riktigt bra 
dag.

Firandet av Malå Folkdanslags 40års–jubileum är 
ytterligare ett bevis på den genomförandekraft som 
finns i bygden. Ideell sektor är precis som privat sek-
tor avgörande för kommunens attraktionskraft och 
tillsammans bygger vi framtidens Malå. 

Att vi blir fler invånare, vilket är oerhört glädjan-
de, innebär också att det långsiktiga arbetet med 
bostadsförsörjningen är avgörande för att tillgodose 
dagens och framtidens behov. 

Processen ”Tillsammans för ett gott upphandlings-
klimat” leder till förbättringar för alla parte. Tack 
näringslivet för engagemenaget och det kommer fler 
utbildningar framgent. Blir bra! 

Företagarans webmöte med näringslivs- och innova-
tionsminister Mikael Damberg med fokus på innova-
tion och framtidens näringar var intressant och får 
ligga till grund för det framtida arbetet. 

Fortsättningsvis så ser jag framåt med mötet med 
företagare i kommunen och det fysiska mötet med 
Mikael Damberg den 21 november 2017 vid besöket 
på SGU. 

Hej ambassadör
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Innehåll

4 Här finns jobben!
Välkommen till årets stora näringslivs- och 
rekryteringsmässa på Malåborg. Träffa företag 
och rekryterare.                    

8 Malå den perfekta basen för i Norden 
När prospekteringsföretaget EMX blickade  
mot Sverige för att leta nya uppslag blev 
Malå med SGU och starka geotraditioner 
det självklara valet att skapa sin Nordiska  
bas.                    

14 Därför gillar vi Malå
Möt fyra landsbygdsbor i kommunen som alla 
är Ambassadörer för Malå kommun.

13 Bröderna som ger nytt liv åt bilarna i Adak
De har snabbt blivit uppskattade i Adakbyg-
den. Två bröder från alperna i Sydtyskland 
som har låtit ”Hennings verkstad” leva vidare.

18 Landsbygdsdagen i Rökå

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

1 Hej ambasadör 
Malås kommunalråd, Mikael Abrahamsson, 
blickar tillbaka på hösten.

6 Möt familjen som bor vid vägs ände
När Marcus och Jenny efter några år i Umeå 
med långpendling valde att flytta hem till 
Malå hittad de huset ”där vägen slutar”.
Nu efter nio år av fritidsrenovering börjar 
drömmen stå klar.

20 Tillsammans för en ljusare framtid.

Lyckad dag med stort engagemang. Se bild–
reportaget från landsbygdsdagen.

18 Bra företagsklimat – viktigt för kommunen
AnnaKarin Horney, verksamhetsanvarig 
utvecklingsavdelningen, – om företagardialog 
och framtid.
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Information från Málágen Kommuvdna – 
Malå Kommun, samisk förvaltningskommun

Den samiska förvaltningskommunen avsluta-
de innan semestern med en fortbildningsdag 
i umesamiska med Henrik Barruk , Filmvisning 
om Heikka-Maria från Arjeplog för äldreboen-
den och för allmänhet på biblioteket samt be-
sök på de samiska kyrkodagarna i Arvidsjaur. 

Vi har haft samling med äldre i 
samlingskåtan vid Furugården. 
Bjudit äldre samer på mat på 
Malåborg samt haft igång två 
utställningar.

Hösten startades upp med föreläsning 
av Ivan Ericsson från Arvidsjaur som 
berättade om samiskt liv i äldre tid. 
Ivan  Eriksson har skrivit en bok utifrån 
Edvin Brännströms uppteckningar 
om skogssamer från Arvidsjaur och 
Arjeplog.

Barnens rajd och Lotta Rahmes utställning om olika 
garvningstekniker där både allmänhet, skolan och 
riktade inbjudningar till de samiska organisationerna 
haft möjlighet att se utställningarna. 
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Information från Málágen Kommuvdna – 
Malå Kommun, samisk förvaltningskommun

årets stora 
näringslivs- och 
rekryteringsmässa 
på malåborg!

Jonas Larsson är sedan några 
månader tillförordnad ordförande 
i Malå Sameby. Han berättar att 
årets sommar och höst varit gynn-
sam för renarna.
– Kalvarna har vuxit till sig bra och 
det ser positivt ut inför vintern.
Men liksom tidigare är oron stor 
inför hotet att vintern ska växla 
med regn, kyla och isbildning.
– Vi hoppas på en ”normalvinter”, 
säger Jonas och berättar att flytt-

ningen ner mot stambanan, runt 
Bastuträsk, inletts.
– Vi samlar nu i höstlandet och kör 
ner renarna inför slakten framöver.
Rovdjursproblem?
– Ungefär som vanligt. Björn, räv 
och örn är speciellt aktiva under 
kalvningssäsongen.
Till sist är samebyn mycket positiv 
till den dialog som man har med 
Malå kommun och hoppas att den 
ska utvecklas i samma anda. 

Jonas Larsson, ny ordförande i samebyn

Torsdag 9/11 
Föreläsning: Kommunikation, Ledarskap och Motivation med Ulf Sandström och Reine 
Sundkvist
Anmälan krävs. Utställare erbjuds delta på föreläsningen utan kostnad. Föreläsningen 
äger rum på Malå hotell, kl 13.00 - 16.00. Mer information kommer inom kort. Läs mer: 
http://visitmala.se/wp-content/uploads/sites/7/2016/10/Inbjudan-Kommunikation-Led-
arskap-och-Motivation.pdf 

Lördag 11/11 Höstfesten 2017
Företagarna Malå och Malå hotell 
bjuder in till Höstfesten 2017.
Kvällen bjuder på; mingel, mode–    
show (Nystedts kläder, Studio 8, 
Skor&Sport).
Två-rättersmiddag, samt underhåll-
ning med Joshua Stenmark! 
För mer information/bokning: 
Malå hotell, info@malahotell.se 
eller 0953-417 00.

Fredag 10/11 
Gomorron Malå kl. 08.15-09.45
Här finns jobben, bjuder alla deltagande utställare på fru-
kost under Gomorron Malå på Malåborg! 
Under frukosten gästas vi av Jan Gunnarsson, Värdskapet, 
som håller en inspirerande föreläsning i Värdeskapande 
Värdskap. Som författare till åtta böcker inom värdskap, 
bemötande, service, samverkan och ledarskap är Jan en 
av landets mest anlitade föreläsare och har inspirerat sin 
publik vid över 1 800 tillfällen i Sverige och internationellt.  

Fredag 10/11 
HÄR FINNS JOBBEN Näringslivs- och rekryteringsmässa 
Välkommen till årets stora näringslivs- och rekryteringsmässa i Malå! 
Utställare, servering och program från scenen. Fri entré.
Välkommen!                                          Plats: Malåborg Tid: 10.00–16.00

Vill du veta mer om hela temaveckan? 
Se: http://visitmala.se/har-finns-jobben/ 

Dagens värd är Gold of Lapland.
Är du inte utställare men önskar delta, anmäla ditt deltagande till: 
maria.i.larsson@mala.se  
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Malå levererar!
Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Matilda Henningsson 
Matilda Henningsson, Svenskt 
Näringsliv möter Malå kommun 
för att planera politiker- och 
företagarvandring i Malå.

Li Stenberg 
Utvecklingsavdelningen 
möter Li Stenberg som 
levererar egendesignade 
lyckoben, 
Malå kommuns gåva till 
alla nyfödda barn 2016. Så 
fina gåvor! 
Tack Li! 
Gåvorna delades ut på 
60-talsveckans första dag i 
Sjöparken.

Ruth Holmquist, RH Plantago
Malå kommun gratulerar Ruth Holm-
quist, RH Plantago med varumärket 
Tant Ruth till Årets Kulturstipendium 
som utdelades på 60-talsveckan av 
Kultur- och fritidsnämndens ordfö-
rande Roger Johansson. 
Välförtjänt Ruth! 

Utvecklingsavdelningen möter ...

Björn Larsson, Arctic Bus. 
Arctic Bus har huvudkontor i Malå.
30 bussar, 43 anställda. 
Dialog om nuläge och framtid. 
Utmaningar och möjligheter.  

Inlandets teknikpark
Utvecklingsavdelningen möter Inlan-
dets Teknikpark på plats i Malå. 
Besök på SGU. Tillsammans för Malå 
och utvecklingen i regionen.

Eije Bjuhr 
Utvecklingsavdelningen & 
Malå kommun tackar Eije 
för de 17 åren som egen 
företagare inom billacke-
ring & karosseri. 
Lycka till med nya jobbet!

Valentina Kiriak, LuCaRt. 
Valentina är ny svensk medborgare, Malåbo 
och egen företagare. 
Genom företaget LuCaRt, har Valentina bl. a. 
försäljning av egna produkter via nätbutik.  
Träffa Valentina på mässan Här finns jobben 
den 10/11.
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Familjen Berg bor där 
vägen slutar

Jenny Holmgren och Marcus Berg har lämna inlandet.
De har flyttat till Umeå, pluggar och jobbar. Jenny tar 
examen. Får jobb i Åsele. Marcus är snickare i Umeå.
Livet i storstan är inte längre så glamoröst. De pend-
lar, till jobben och på helgerna till föräldrar i Malå.

Så tar de berslutet. Vi flytter hemöver. De börjar 
leta hus runt Malå. Runt Malå, inte i tätorten, Så, när 
de nästan gett upp, öppnar sig himlen.

Drömstället, bara fyra kilometer från centrum och 
med ett fantastiskt läge vid Stora Skäppträsket.

– Vi föll direkt. Även om huset var nedgånget såg vi 
potintialen, säger Marcus.
Sedan följde några år av renovering och långpendling 
till jobben innan båda fick tjänster i Malå.

Nu, nästan åtta år senare börjar det mesta vara 
klart. Dessutom tassar små barnafötter i huset.
– Det är en riktig lycka att låta barnen få växa upp i 
den här miljön. Tryggt och utvecklande på många sätt, 
konstaterar Jenny. Att dessutom få ha ”morfars och 
farfars” i närheten är ett stort plus. När vi jobbar är 
barnen på ”dagis”. Det funkar bra och vi är nöjda.

Jenny arbeter som fysiote-
rapeut och Marcus vid ett 
entreprenadföretag. Vid 
sidan om driver han en egen 
rörelse med två grävmskiner.
– En perfekt kombination 
och jag har ett bra samar-
bete med min chef. Och att 
driva företaget hemifrån 
Näsudden är inga problem.
– Vi har snabbt bredband 
och utmärkt mobilteckning.
– Det finns egentligen inga 
begränsningar om man vill 
driva företag på landsbyg-
den i Malå, menar Marcus,
Vågar man då flytta hit om  man inte har ett närverk 
här?
– Ja, självklart, säger båda Jenny och Marcus. Här är 
det mycket lättare komma sig in, skapa kontakter, lära 
känna folk och att få kompisar än i en stad.
Vilka är då nackdelarna med att bo på landsbygden?
– Allt finns i en stad men hur mycket utnyttjar man det 
när man bor mitt i den? Idag är det istället så att när 
vi åker till Umeå planerar vi in lite kultur och nöjen. Då 
blir det avkoppling, fest och upplevelser.
Och fördelarna?
– Friheten och enkelheten. Mot vad alla tror så är 
det ganska okomplicerat att bo här. Servicen finns 
och det mesta går att lösa med lite kreativitet och 
planering. Sen är byagemenskapen och malåbornas 
generösa attityd ovärdelig, slutar Jenny och Marcus.

Det rejäla frurubordet i det vackra köket är den naturliga samlingsplatsen för Marcus, lilla Iris, Lilja 5 år och mamma Jenny.

Utsikten mot Stora Skäppträsket är hänförande i höstsolen

Pappa Marcus med två av 
sina stora favoriter

De bor vid vägs ände. 
På landsbygd, med åkrar och ängar. Men 
änd bara 4 kilometer in till tätorten.

Där på höjden, längst in i byn Näsud-
den, med en betagande utsikt över Stora 
Skäppträsket bor sen 2009 Marcus och 

Jenny med sina två små barn.
– Vi är lyckligt lottade, säger de båda. 

När vi bestämde oss att flytta hemöver 
från Umeå sprang vi på det här stället. 
– Livskvalité, nära till förädrar och 
vänner. Vad kan man mer begära.
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Malå levererar!
Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Andreas Lundqvist
Andreas är teknikstrateg vid Glesbygds-
medicinskt centrum i Storuman. Här infor-
meras och förevisas nya produkter, bl. a. för 
att mäta ”hjärthälsa” i hemmet. 
Andreas deltog med produkterna på Här 
finns jobben på Malåborg, den 6/11 under 
seminariet Digitalisering inom vården. 

Jonas Persson, AB Jonas 
Persson Gräv & Schakt
Ung och företagsam! 
Utvecklingsavdelning möter Jonas 
Persson, ägare av AB Jonas Persson 
Gräv & Schakt. 
Spännande utvecklingsidéer av 
företaget i Malå.

Mikael Berglund och Robert Oskarsson
Kultur-och Fritidsavdelningen och Utvecklingsavdel-
ningen möter Mikael Berglund och Robert Oskarsson. 
Konstruktiv kreativ dialog för utveckling av Malå. 
Heja alla som vill och kan! 

Anette Kunosson, 
Kunossons Bil & Maskin i Malå
Utvecklingsavdelningen möter Anette 
Kunosson, delägare och ekonomiansvarig i 
Kunossons Bil & Maskin i Malå. 
Företaget startade 1990 av Joakim och 
Anette Kunosson och finns nu etablerade 
på fyra orter i Västerbotten.

Anna Stenberg och Lars 
Tjärnlund, Lönås Gård 
Anna och Lars driver Lönås 
Gård – jordbruk med mjölk-
produktion och skogsbruk. 
Företagsamhet och framtidstro 
inom de gröna näringarna! 
Du möter Anna i LRF:s monter 
på mässan Här finns jobben 
den 10/11.

Utvecklingsavdelningen möter ...
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Uppväxt: Tübingen, Tyskland.
Utvildning: University of Tübingen, 
                   University of Western Australia.
Bor: Avesta i Dalarna.
Familj: Ledig.
Fritid: Jobbar ibland för mycket, men 

Johannes Holzäpfel, Exploration Manager – Europe, Eurasian Minerals

David Maher, geolog och teknologie doktor från Arizona packar  bilen inför ett fältjobb.
– Jag uppskattar verkligen svenskarna för deras öppenhet och Sverige som land.

De har gjort Malå till bas för sin verksamhet i 
Sverige och Norge.

Med en blandning av specialiserade geologer 
och vetgiriga studenter letar de nya uppslag i 
gamla gruvområden, för att hitta gömda och 

glömda mineralfyndigheter.
– Malå är guld värt för oss. Här kan vi komma 
att stanna länge, säger Johannes Holzäpfel, 
chef för företagets europeiska prospekte-
ringsavdelning.

I ett gult hus längs Storgatan huserar sedan några 
månader ett kandensiskt prosepekteringsföretag. Här 
är basen för de fältundersökningar som Eurasian Mi-
nerals Inc, (ägt av EMX Roalty Corp med huvudkontor 
i USA) bedriver i Sverige och Norge,

– Malå är fantastiskt och lite av navet i den verksam-
heten som vi bedriver i Norden, säger Johannes.
– Här finns flera viktiga ingredienser som gör vårt 
arbete så mycket enklare; SGU, med sin kompetens 
och sina arkiv. ALS med sin snabba analysverksamhet. 
GuidelineGeo/ABEM med instrument och sen alla 
serviceföretag i olika baranscher som hjälper till.
– Dessutom, kommunen som ställt upp med IT-service 
som gör kollegorna i USA gröna av avund över det 
supersnabba internet vi har här.

Som ett företag i den internationella mineral-
branschen är EMX helt inriktade på prospektering.
– Vi kan jämföras med en tryffelhund som leter och 
markerar och sen får ägaren gräva upp svampen.
– Vi hittar det brytvärde och säjer sedan rättigheter-
na till ett gruvföretag som öpnar fyndigheten.
Men som vanligt är det en utdragen och kostsam pro-
cess innan en gruva kan öppnas och ge intäkter och 
arbetstillfällen till både ägare, kommun och staten.
– Därför  är den svenska öppenheten så viktig, där 

industrin kan ta del av undersökningar från långt 
tillbaka i tiden, faktiskt århundraden tilbaka.
– I huvudsak letar vi i Bergslagen och runtom i det sk. 
Skellefteåfältet. Gamla områden som skapat arbete 
och välstånd, men där det fortfarande finns mycket av 
intresse kvar. Få kanske vet att Sverige har en tusen-
årig historia av malmbrytning med uppemot 3 000 
gruvor i landet, konstaterar Johannes.
– Vi leter även i nordligaste Norge. Lite av en bort-
glömd, intressant vit fläck på prospekteringskartan.

Malå är alltså er bas. Hur länge blir ni  här?
– Svårt att säga, beror på många faktorer. Men för 
tillfället ser det ut som vi blir kvar ganska länge.
– Samarbetet med SGU går inte att överskatta.
De har en gigantisk massa data, både digital och 
gamla kartor och så det enorma borrkärnearkivet. 
Att få ta del av allt detta är fantastiska.
– Vi har en bra dialog med personalen. Det är alltid 
givande att tillbrina tid tillsammans med dem.

Och om det är något ni fick önska för framtiden?
– Flygpriserna hit varierar      och turerna till Lyckse-
le och Arvidsjaur passar inte alltid. Därför väljer vi 
oftast Skellefteå. Men att ta sig till Malå är då ganska 
komplicerat. Det borde finnas en shuttleservice direkt 
från flygplatsen. Det skulle göra våra liv lite enklare.

fotvandring i skog och fjäll, moutainbike och resor
Senaste resa: La Palma 
Senaste bok: Buru Quartet, av Pramoedya Ananta Toer
Bästa film: Whatever Works av Woddy Allan
Musik: Allätare, men mest rock och pop
En person som jag skulle vilja träffa: Barack Obama

Från USA
till Malå
Företaget som 
gjort Malå 
till sitt centrum 
i jakten på nya 
spännande
mineralfynd
i norden 
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Malå levererar!
Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Utvecklingsavdelningen möter ...

Leif Henningsson,
Burvalls Media
Utvecklingsavdelningen 
möter Leif. 
Tillsammans planeras 
höstens utgivning av 
Näringslivsnytt, 
kreativt och effektivt! 

Anna Wallström och 
Conny Reidefors
Anna Wallström, internationell af-
färsutvecklare vid North Sweden 
Cleantech och Conny Reide-
fors, affärsrådgivare vid Arctic 
Business Incubator, presenterade 
möjligheter för utveckling och 
tillväxt i företag i Malå. 

Christin Enkvist, Jump in
Utvecklingsavdelningen gratulerar Jump 
In i Malå på 10-årsdagen. 
2014 tog Christin Enkvist över verksam-
heten i Malå.

Gösta Nyström, 
Malå Skogstjänst
Utvecklingsavdelningen 
möter Gösta Nyström, Malå 
Skogstjänst. Med tradition 
och nytänkande mot fram-
tiden.

Eva Larsson och Eva-Lotta 
Jonsson, Tidlösa Design
Vilken energi och kraft! Innovativa och till-
växtskapande affärsutvecklingstankar finns 
i företaget.

Daniel Risberg, 
Malå Energi och Industri AB
Daniel är ny VD för MENI, Malå Energi och Industri AB. 
Utvecklingsavdelningen önskar Daniel lycka till. 
Vill du komma i kontakt med Daniel i något ärende? 
Daniel nås på, tfn: 0953-140 60 
eller e-post: daniel.risberg@mala.se. 
Daniel är även VD för Malåbostaden.
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Kulturnatta i Malå

Bildcollage från planeringsmötet inför Kulturnatta i Malå 7 oktober. Erik Fängström och Lena Selin bjöd in 
idésprutande kulturintressenter. Kulturavdelningen och Utvecklingsavdelningen på Malå kommun var med 
och planerade tillsammans med övriga engagerade.

Möjligheternas Malå! 
Inspirerande möten har ägt rum under hösten. 
Utvecklingsavdelningen och Malå turistinfor-
mation möter Karin Fällman, verksamhetsledare 
Gold of Lapland och Sofia Johansson, marknads-
ansvarig Gold of Lapland och planerar gemen-
samma insatser inom ramen för projekt INTILL 
- tillsammans för utvecklingen av turism- och 
besöksnäringen i hela destinationen! 

Turism- och besöksnäring i destinationen
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Malå levererar!
Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Så minns vi sommaren och hösten
Vänortsföreningen Malå-Medvezhegorsk 
arrangerade besök från Ryssland i Malå 
kommun.
Kören Onega besökte Malå. Elever vid 
musikskolan i Medvezhegorsk bjöd på 
en musikalisk resa under ledning av 
Elena Fedorovo och Eugenia Filok i 
Malå kyrka den 7 juni. 
Vilken försommarkväll! 
Tack alla engagerade i Vänortsfören-
ingen som 2018 firar 20-årsjubileum. 

Flera nyinflyttade Malåbor deltog på resan till ko-släpp på Iback-
ens gård som arrangerades av Inflyttar- och integrationsservice. 
Tack till mjölkbönderna och hela byn för ett gott värdskap. Tack 
till Norrmejerier och LRF som gjort provsmakning av ost, mjölk 
och yoghurt samt ordnat med tipsrunda. 

32 besökare på ko-släpp i Raggsjö

Arbetet med översiktsplanen, Malå 
2030, fortgår. 
Workshop med politiker i Kommun-
fullmäktige gällande Malå kommuns 
översiktsplan. 
Tack alla för synpunkter och 
engagemang. 
Tillsammans för Malå! 

Malå 2030
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Malå levererar!
Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Så minns vi sommaren och hösten

Via medel från MUCF (tidigare Ung-
domsstyrelsen) arrangerade Malå 
kommun tillsammans med det lokala 
föreningslivet kostnadsfria sommar-
lovsaktiviteter för barn- och unga i 
kommunen. 
Här bilder från Cirkusskolan under 
ledning av Nordcirkus. 

38 nyfödda barn inom kommunen under 2016.
Den 5 juli, Barnens dag, under 60-talsveckan 
delade Inflyttar- och integratiosservice ut gåvor 
till alla nyfödda barn under 2016 i Malå kommun.

Utvecklingsavdelningen och 
turistinformationen deltar under 
60-talsveckans jubileumsdag med 
en monter och delar ut information 
till allmänheten. 
På programmet fanns även en 
långresa ”Malå on tour” för att 
främja ambasadörskapet bland kom-
munens invånare. Särskilt inbjudna 
var våra nya Malåbor. Genom att 
turista i sin egen kommun upptäcks 
smultronställen. 
På eftermiddagen gick även tre bus-
sturer runt i samhället. Syftet var att 
visa på vårt diversifierade näringsliv. 
En uppskattad aktivitet för alla som 
deltog. 
Vi tackar Oskar Sjölund som för 
innehållsrik guidning på färden.

Gåvor till nyfödda

Sommarlovsaktiviteter – Cirkusskola med Nordcirkus

6 juli, Malådagen i Malå
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– Vi började så smått att jobba i ett garage i Hundberg, 
berättar Michael. Så träffade vi paret  Eivor och Hen-
ning Jonsson, som ville avveckla sin verkstadsrörelse.
– Vi hyrde in oss i lokalerna och 2015 tog vi över hela 
verksamheten då paret flyttade till Skellefteå.
Och Michael och Mario kan inte nog poängtera den 
goda relation de haft med Eivor och Henning.
– De har verkligen ställt upp för oss, liksom alla de 
Adakbor som fått oss att känna oss välkomna hit.

Både Mario och Michael är diplomerade bilmekani-
ker med en gedigen yrkesutbildning från Tyskland.
– Men vi var alltid anställda och hade ingen erfarenhet 
av att driva företag. Det blev att på kvällarna, på egen 
hand sätta sig in i lagar och paragrafer.
– En tuff resa, men nu flyter det på, säger Michael.

De  flyttade från Bayern till Adak
– nu spelar bröderna Mario och Michael en viktig roll för Adakborna

Bröderna Mario och Michael tog över bilverkstaden efter makarna Eivor och Henning Jonsson 20 15.
– Det var nog meningen. Och vi har aldrig ångrat oss. I Adak blir vi kvar.

Bröderna delar på servicuppgifterna. B       åda är diplomerade mekaniker.

Ordning och reda i butiken. 
Mario ser till att hyllorna är fyllda.

När föräldrarna 2009 lämnade Tyskland och 
flyttade till Adak och Hundberg blev sönerna 
Michael och Mario kvar i Bayern. 
Men efter många, årliga Sverigebesök växte 
tanken på att följa i föräldrarnas spår.

I två år pluggade bröderna svenska på kvällar-
na efter arbetet. 2014 var de redo, lämnade job-
ben som diplomerade bilmekaniker och styrde 
kosan mot äventyret i norr.

Språket då?
– Om man flyttar 
till ett främmande 
land är det en res-
pektsak att lära sig 
språket. Dom äldre 
i byn är glada över 
att vi lärt oss så 
bra, utan SFI, men 
med stor hjälp av 
Kurt LIndsköld.
Det stora proble-
met i början var 
att prata svenska i 
telefonen. Men nu är vi inte rädda att svara längre.
Hur är det att driva företag i glesbygd?
Det gäller att planera. Leveranser av reservdelar tar 
ibland längre tid. Men de flesta kunder har förståelse.

Och kunderna kommer i en strid ström. Dagarna är 
fullbokade och det faktum att bröderna fixar både 
bilar och trädgårdsmaskiner gillas av besökarna.
– Hennings gamla kunder har varit trogna. Trots att 
vi aldrig annonserat sprids det ”mun mot mun” att vi 
finns och att vi gärna även jobbar med gamla bilar.

I kundmottagningen finns både oljor och tillbehör 
som ”gör-det-sjävaren” kan behöva.
– Vi har även ett samarbete med Handlarn 
i byn, som låter oss ha en hylla i butiken 
med lite biltillbehör.
Fritiden då?
– Nu väntar vi på snön, så att vi får starta 
skotrarna. På sommaren fiskar vi i älven.
Framtiden?
Vi tänker stanna här och med tiden ska 
vi söka svenskt medborgarskap. När vi 
semestrar i Tyskland märkte vi skillnaden. 
Folk stressar, springer som i en myrstack.
– Så vi blir nog kvar i Adak. Om nu folk vill 
att vi stannar, skrattar Mario och Michael.
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Jasmin Dauer, Adak
Friheten är viktig för mig.
Att man känner de flesta och 
att man bryr sig om varann. 
Jag har valt att bo i gles-
bygd och gillar att vara ut i 
skogen.

Tobias Renström, Svedjan
Allting finns ju och vi måste 
vara rädd om det, 
Det finns bra handel, skola, 
och samhällsservice och sen 
känner ju alla nästan alla.

Lena Samuelsson, Släppträsk
Fantasisk byasammanhållning 
där vi jobbar för byns bästa. 
Generellt för Malå?
Mycket som är bra men vi har 
svårt att uppskatta det.

Därför gillar vi Malå ... och glesbygden

Ingemar Larsson, Kokträsk
Friheten!, 
Nära till natur och skog. Det 
är lugnt i både byarna och i 
tärorten. Här finns generösa 
och trevlig människor.

Malå levererar!
Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Så minns vi sommaren och hösten

Midsommarfirande i Släppträskbränna med 
sedvanlig dans runt midsommarstången. 
Här bjöds det även på fika och aktiviteter 
som tipsrunda, fiskedamm och ansiktsmål-
ning. 
Heja alla som kan och vill! 
Heja Släppen!

Midsommarfirande i 
Släppträskbränna

Den 30 juni tog Inflyttar-och integrationsservice med 44 nyanlända på 
den årliga bussturen till Lycksele djurpark för att visa våra skandinaviska 
djur och lära oss mer om vår natur. 
En uppskattad resa och härlig dag där familjer med barn följer med.

Besök på Djurpark
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Malå levererar!
Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Så minns vi sommaren och hösten

Guidad busstur för pedagoger 
i Malå kommun  . 

Medarbetare vid Utvecklings-
avdelningen, studie-och 
yrkesvägledare, platschefer 
vid Setra, Hultdins och ALS 
samt Artic Bus bidrar alla med 
information om näringslivet i 
Malå - jobb- och utvecklings-
möjligheter. 
Tillsammans för Malå!

Malå on Tour

Utvecklingsavdelningen möter representanter för ar-
betsgivare i Malå för att diskutera gemensamt arbete 
med arbetskrafts- och kompetensförsörjning mm. 
En överlevnadsfråga! Konstruktiv dialog. 
Tack för er tid & engagemang. 
Tack Nystedts/Café Gräddhyllan för gott morgonfika. 

Uppstart av Mentorprogram Malå under ledning av 
Elisabeth Jonsson. Adepter är företagare i Malå, som 
deltog i Malå Företagarskola, hösten 2016 och sedan 
tidigare verksamma företagare. Mentorer är chefer 
och ledare från näringsliv och offentlig sektor i Malå, 
Norsjö och Piteå. Föreläsning med Keith Sivebring - 
kommunikation och ledarskap. 
Tack till alla som investerade tid och bidrog med 
kunskap och engagemang till en inspirerande dag! 
Tillsammans för Malå och utvecklingen i regionen.

Första träff, arbetskrafts- och 
kompetensförsörjning i Malå

Mentorprogram i Malå kommun
Möjligheternas Region i Malå.
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Malå levererar!
Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Så minns vi sommaren och hösten

Folkligt, festligt, fullsatt! 
Heja alla som kan och vill! 
Heja Rökå!

28 september var Inflyttar- 
och integrationsservice 
med alla Sfi-elever till hem-
bygdsområdet och bakade 
mjukkaka i bagarstugan. 
Glädjen var stor och känslan av att 
baka för att sedan få smaka sitt bröd 
gör att värmen stiger. 

Det har under hösten arrangerats 
Traktorfrukost för företagare i 
transport- och entreprenadbran-
schen. 
På dagordningen var Malå 
kommuns ekonomiska läge och 
information om processen för 
en ekonomi i balans, aktuella 
upphandlingar, information från 
Utvecklingsavdelningen och 
tekniska avdelningen. 
Tack till er som kom och bidrog 
till ett konstruktivt morgonmöte.  

Våga-mässan i Rökå

Bagarstugan

Traktorfrukost på Malåborg 



17

Malå levererar!
Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Så minns vi sommaren och hösten

Landsbygdsdag i Rökå. 
Folkligt, festligt, fullsatt! Ett 
70-tal besökare i olika åldrar 
och nationaliteter. Tack till våra 
tolkar! 
Framtidsinriktade och kon-
struktiva dialoger. Informativa 
presentationer. 
Årets Eldsjäl, Evy Andersson, 
ordförande för Lövångerbyg-
den Utveckling, prisades av 
Hela Sverige ska Leva! 
Sång och musik. Utsökt god 
lunch baserad på lokala råva-
ror. Tack Rökåbygdens Byaför-
ening! 
Fikabröd bakat av våra ny-
svenskar. Så gott! 
Ett samarrangemang; Malå 
kommun, Rökåbygdens Byaför-
ening, Hela Sverige ska Leva,, 
Skellefteå Älvdal, LRF, Gold of 
Lapland. 
Tack alla samarbetspartners 
och deltagare. Heja Lands-
bygd! 
Budkaveln överlämnades 
av Malå kommun till Norsjö 
kommun. 

I Malå kommun tar vi med 
oss dagens förslag och goda 
idéer i vårt arbete kopplat till 
vår lokala utvecklingsstrategi 
(LUS) och integrationsstrategi 
samt i framtagningen av lokal 
serviceplan. 
Tillsammans för utvecklingen i 
Malå och regionen!

Landsbygdsdagen i Rökå
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Gomorron Malå september 
handlade om SiSL; Stolpe in för 
Stad och Land. 
Johan Lagrelius från Biofuel Re-
gion pratar framtidens elstolpar 
och dess planering av placering 
men även Jenny Norden från 
Länsstyrelsen informerade 
om Klimat Klivet och stöd som 
erbjuds. 
Välkommen framtiden, är vi med 
eller inte? 
Nu är chansen att påverka här!

Gomorron Malå – Stolpe in för Stad och Land   

Tillväxt och kompetensförsörjning 
genom inkludering var temat på 
oktober månads Gomorron Malå. 
Värd var Malå kommun, Inflyttar- 
och integrationsservice. 
Moderator, Oskar Sjölund. 
Gästerna, Aleksandra Simanovskaya, 
Franz Weidl, Jonny Falk, Najed Se-
bae bidrog alla med sina perspektiv 
på integration och inkludering. 

Dagens tema bottnar i Lilla Integra-
tionshandboken för företag som ger 
44 konkreta tips på hur företag och 
verksamheter kan jobba för att öka 
mångfalden inom företag och på så 
sätt också bidra till integrationen. 
Vi du ta del av tipsen och boken? 
Kontakta Ethel eller Alex på Inte-
grationsservice Malå kommun.  

Gomorron Malå – Tillväxt och kompetensförsörjning
 genom inkludering
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Malå levererar!
Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Så minns vi sommaren och hösten

Tidigare forskarbesök inspirerade till ett 
öppet seminarium på församlingsgården i 
Adak, måndag den 18 september. 
Intressant innehåll, spännande resultat 
och reflektioner med fokus på lokala 
förutsättningar i perifera områden i Malå, 
Australien, USA, Kanada och Kroatien. 
Malå på forskarkartan!

Länsförsäkringar Västerbotten kom till Malå för 
att informera allmänheten om vikten av att bära 
reflexer och de delade ut reflexvästar till allmänhet-
en och reflexmössor till dem som deltog i ”nattdu-
ellen”. 
SFI-eleverna fick också, som del i undervisningen 
se filmer om hur reflexer kan rädda liv och hur det 
ser ut från en bilförare bakom ratten när den möter 
gående utan reflexer i mörkret. 

Upplysta Malåbor

Malå, Australien, USA, Kanada och Kroatien
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Malå levererar!
Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Så minns vi sommaren och hösten

Svenskt Näringsliv utför varje år en undersökning där 
en enkät skickas ut till företag i varje kommun. Före-
tagen får svara på frågor om hur de upplever före-
tagsklimatet och kommunens service till företagen.

Utifrån enkätsvar och enkätstatistik tas sedan en 
rankingsiffra fram. Detaljer i enkäten finns på hemsi-
dan för Företagsklimat: www.foretagsklimat.se/malå

Svenskt Näringsliv, Malå kommun och Företagarna 
i Malå bjöd den 27 september in företagare och politi-
ker till en promenad, där man tillsammans  fick möjlig-
het att diskutera näringslivsfrågor med varandra. 

I samband med promenaden presenteras också Ma-
låföretagens syn på det lokala företagsklimatet. Malå 
kommuns företagarorganisation och kommunen är 

överens om att Svenskt Näringslivs ranking är viktig 
för utvecklingen i Malå kommun. Malå har i årets 
ranking klättrat 31 placeringar till nr 231. 

Det är viktigt att arbetet, dialogen och samarbetet 
fortsätter. En låg ranking är ett hinder i försöken att 
locka till sig kompetens och nya företagsetableringar. 
Företagare som vill sälja sina företag har svårare att 
hitta köpare och priset blir lägre. 

Företagare, företagarorganisationer och kommun 
måste gemensamt och med öppna sinnen hitta vägar 
att lyfta Malås profil som företagarkommun. 

Vandring för företagsklimatet i Malå

Samebyn inbjöd allmänheten till dialogmöte på 
Malå hotell. 

Frågan om renar i samhället och i byar; på vil-
latomter, i trädgårdar, på torget, kyrkogården, 
gräsplaner, åkermark, etc. diskuterades. 

Jörgen Stenberg, ordförande i Samebyn led-
de mötet. Han höll en presentation som belyste 
problematiken och gav nya insikter gällande 
rennäringens förutsättningar och renarnas 
flyttmönster. 
Konstruktiv dialog och bra uppslutning. 

Dialogmöte Malå sameby
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Malå levererar!
Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Så minns vi sommaren och hösten

Arbetet med fördjupad över-
siktsplan (FÖP) och översikts-
plan för Malå kommun (ÖP) 
fortskrider.
Även tidigt samråd med Malå 
sameby har ägt rum. 
Tack Jörgen Stenberg för dia-
log och värdefulla synpunkter.

Upphandlingar som är på gång
• Företagshälsovård
• VVS
E-avrop.se är vår avtalsdatabas där vi lägger ut Malå kom-
mun med bolagsupphandlingar.
Vi jobbar hårt med att komma ut med ytterligare upphandling-
ar och med att öka beställarkompetensen i organisationen. 
Näst steg: Vi kommer att i februari 2018 att anordna en 
utbildning i hur man lämnar anbud. 
Tveka inte att höra av er vid frågor!
Anna Jonsson, e-post: anna.jonsson@mala.se, 
tfn: 0953-140 56

Upphandling Malå kommun

Vill börja med att tacka alla företag och 
tjänstemän som kom på träffen ”Tillsam-
mans för ett gott upphandlingsklimat”. 
Tack också till Skellefteå kommun och 
Arvidsjaurs kommuns upphandlare för 
er medverkan. Konstruktiv dialog inför 
framtiden! 
På kvällens agenda;

• Kommunicera, synpunkter måste kom-
ma in till oss, vi måste informera bättre.
• Malå kommun ska bjuda in företag 
inför upphandlingar.
• Planera våra jobb.
• Uppföljning av avtal.
• Avtalstrohet.

Reflektioner från workshopen den 4/10

FÖP och ÖP
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n annan insats är Utvecklingsavdelningens tyd-
ligare roll som företagslots. Det innebär bl a att 
vi hjälper befintliga och nya företag i processen 

att söka extern finansiering/företagsstöd. Snabb 
hantering av bygglovsärenden Mera Malå – en väg in 
för företagare, började gälla 2016. Vidare har arbetet 
för ett förbättrat upphandlingsklimat påbörjats. Det 
innebär att verka för att öka företagens delaktighet 
i upphandlingsprocessen, utbildningsinsatser och 
information.

Att säkra kompetensförsörjningen är en överlev-
nadsfråga. 
Därför:

• anordnar vi temaveckan Här finns jobben! 6-10/11. 
Plats: Malåborg. 
Läs mer: http://visitmala.se/har-finns-jobben 

• deltar vi på arbetsmarknadsmässorna Uniaden,        
 Umeå Universitet den 31 januari och 
 LARV, Luleå tekniska den 24 januari, 2018. 

Är du intresserad av att medverka tillsammans med 
Malå kommun, vänligen kontakta e-post: 
Anna-Karin.Horney@mala.se 

• jobbar vi systematiskt med Bo, leva, verka i Malå.   
Vi försöker att sprida bilden av en trygg och aktiv 
kommun som är i stort behov av inflyttad arbetskraft. 
Länk till film: 
https://www.youtube.com/watch?v=a0jX4fKwGEo  

För att locka hit fler människor behöver vi kunna 
erbjuda god kommunal service och möjlighet för 
ungdomar att läsa yrkesinriktade utbildningar. En väl 
fungerande infrastruktur är också viktig.

Ökad företagardialog där tjänstepersoner och 
politiker från kommunen besöker och lyssnar av er 
företagare har hög prioritet. Tack för att ni tar er tid!

– Jag är väldigt stolt över vårt differentierade närings-
liv och våra företagare i Malå – i byar och i samhäl-
let, som engagerar sig och driver en stor del av vår 
tillväxt i kommunen. 
– Det betyder också mycket för Malå att företagare 
väljer att investera hemmavid. Kan vi som kommun 
hjälpa till att ge er företagare ännu bättre förut-
sättningar att bo, leva och verka här är det oerhört 
värdefullt för Malå. Responsen stimulerar verkligen 
till att förbättra oss ännu mer. 
– Vi har emellertid mycket arbete kvar som jag 
hoppas vi ska göra tillsammans. Vad är viktigast för 
Malå ? – Jo, att företagen mår bra och känner sig väl 
behandlade. Det handlar om att prioritera. 
– Jag kan inte bara säga att vi ska ha bra företags-
klimat. Det duger inte att prata – man måste göra!, 
säger Anna Karin Horney.

För Malå kommun är det viktigt att bedriva ett medvetet och långsik-
tigt arbete för att förbättra företagsklimatet. Exempel på pågående 
åtgärder är bland annat förbättrad information och service med fru-
kostmöten – Gomorron Malå!, företagsträffar och nyhetsbrev och 
Facebook Malå med allt så nära.

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

Aleksandra Simanovskaya,  föräldraledig
e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se

Alex Carreno, vik integrationssamordnare, 100 % tom 2018-02-01
e-post: alex.carreno@mala.se tfn: 0953-140 46

Anna Karin Horney, verksamhetsansvarig, företagslots, kommuninterna uppdrag, 100 %
e-post: anna-karin.horney@mala.se tfn: 0953-140 76 

Ethel Cavèn, integrationsassistent, 100 % tom 2017-12-31
e-post: ethel.caven@mala.se tfn: 0953-140 74 

Maria Larsson, företagslots, handläggare, 50 %
e-post: maria.i.larsson@mala.se tfn: 0953-140 57 

Oskar Sjölund, arbetar fr o m 2017-08-14 som studie- och yrkesvägledare, 100%
e-post: oskar.sjolund@mala.se tfn: 0953-140 97 

Peder Johansson, affärscoach  Projekt Möjligheternas Region, 50 % tom 2017-03-31
e-post: peder.johansson@mala.se tfn: 070-344 55 68 

www.mala.se 

Ansvarig utgivare: Utvecklingsavdelningen, Malå kommun 

Härlig november hälsar Utvecklingsavdelningen 
– tillsammans för ett ljusare Malå!

foto: ricke


