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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.

Nr 2 2019 

Malå kommuns

Näringslivsnytt

Kommunalråden sommarhälsar och informerar 
inför höstens arbete.   Sid 4-5
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Innehåll Information från Málágen Kommuvdna – 
Malå Kommun, samisk förvaltningskommun

Ulrika Renström – ny ordförande i Malå Sameby
Malå Sameby har de senaste åren gjort täta byten av ordförande.
Vid årsmötet i juni var det dags igen och det blev en riktig skräll.

Då valdes Ulrika Renström enhälligt till uppgiften att fronta för sam-
ebyn och dess medlemmar. Att en kvinna väljs till ordförande är inte 
vanligt. Att hon dessutom inte är medlem i samebyn sen tidigare och 
familjen inte är renägare är också unikt.
Varför ville byamedlemmarna välja dig till ordförande?
– Det vet jag faktiskt inte, skrattar Ulrika. Tror att det främst är mitt 
mångåriga engagemang för samiska frågor i olika former. Men det 
blir en stor och viktig utmaning att tillsammans med samebyn få job-
ba med samiska frågor ur ett annat perspektiv. 
Är det en fördel att inte vara renägare i din nya roll?
– Vet inte men det kanske visar sig. Jag är vald på ett år och på den 
tiden kan man väl inte göra så mycket. Men jag ska försöka hjälpa till 
på det sätt jag kan och se om jag kan berika verksamheten.
Är Malå Sameby speciellt utsatt idag?
– Det  tycker jag. Vi har yttre förutsättningar som inte är de bästa. 
Det är något som drabbat renskötseln för skogssamer om man jämför 
med de förutsättningar som gäller för fjällsamebyarna.
Vad ligger närmast i din nya roll som ordförande?
– Först gäller det att sätta sig in i uppdraget. Samebyn har en mängd 
åtaganden och myndighetskontakter som jag blir inblandad i. Det 
gäller för mig att strukturera upp arbetet.
Det kan blåsa ordentligt kring samefrågor. Har du skinn på näsan?
– Det stämmer att det ibland blir hårda förhandlingar. Men jag tror 
att vi tillsammans kan göra ett bra jobb och vad det gäller skinn på 
näsan så finns det tillräckligt av den varan, säger Ulrika Renström och 
skrattar gott.

Till vårt Litteratur Giälla café hade vi på Malåborg besök 
av Ann-Helen Laestadius som pratade utifrån sina böcker. 
Ett samarbete tillsammans med Malå bibliotek som hade 
haft litteraturbesök i några skolklasser.

SÅ LYCKAS DU MED ETT ÄGARSKIFTE

INBJUDAN 
TILL WORKSHOP

MÅLGRUPPER 
• Ägare av företag som står inför ett ägarskifte/ företagsförsäljning
• Styrelseledamot eller rådgivare som vill arbeta med överlåtanden

25 september
kl 8.30-17.30

Var:
Samhällsrummet/ Hälsorummet i Adak eller via videokonferensanläggningi Västerbottens inland

Satish Sen Roland Dansell

Workshopen leds av Satish Sen och Roland 
Dansell som är föreläsare och författare till 
böckerna Framgångsrika ägarskiften och 
Aktivt ägarskap

• Lär dig säkerställa ett framgångsrikt ägarskifte steg för steg

• Vilka möjligheter finns för dig som är säljare
• Du får arbetsverktyg och processer för de olika stegen
• Praktiska övningar

Anmälan och frågor:
31 augusti via e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se. Ange vilken dag du vill vara med och namn på företaget.

Aleksandra SimanovskayaTel 0953-140 61

Medverkar och delfinansierar:Kostnad:

Kostnad för dig som är företagare är 700 kr. Paketpris med studie-material.

 30–31  Utbildningar och träffar.

8–9 Från utbränd till Nobelfest-leverantör.
Resan från högpresterande IT-säljare till flytt till 
gläntan i skogen med grönsaket i fokus,
Läs hur hon blev ”Tant Ruth” med kunderna.

18  6 juni-firande med musik, dans och välkomnande. 
Det blev ett soligt nationaldagsfirande på hembygds-
området när nya malåbor, både årets nyfödda och äldre 
hälsades välkomna till bygden.

10–11 Bangolf, ny sommarsport i Malå.

18–21   Utvecklingsavdelningen informerar
                  Gomorron Malå och Företagsbesök.
Bussresor, föredrag, diskussioner och nya möten.
Utvecklingsavdelningen har skapat mötesplatser och 
besök som uppskattas av många företagare.

3  Hon är samebyns nya starka kvinna.
Ulrika Renström tar platsen som Malå Samebys
nya ordförande. – En rejäl utmaning, säger Ulrika.

Vi möter sensommaren och hösten med nya träffar, 
utbildningar och spännande företagarmöten. 
Heja Malå och Heja Malåföretagare!

6 –7  Gunnar– en man med känsla för skärpa.
Han är tredje generationens smed i Kuorbevare.
Men snart är eran över och ingen tar vid...

Giälla Café har genomförts med tema lagen, språket och litteraturen. Tyvärr 
kom ingen för information om lagförändringarna men vi jobbar vidare.

Peter Steggo hade vårt Giälla café utifrån det umesamiska språket. Vi 
diskuterade hur vi ska gå vidare med vårt umesamiska språk samt lärde oss 
lite fraser kring fikasituationen; 
Dáhta leä guasma/guassmag -  (Det här är kaffe), 
Månna sïjduv/juguv káhvuv/guassmaguv (Jag vill/dricker kaffe)

Giälla Café

Från idé till verklighet.  Med stöd från olika håll har 
André Nyström under våren byggt en minigolfan-
läggning som gjort andra företagare positiva till att 
tänka nytt och agera tillsammans.

28–29 Inflyttar- och integrationsservice informerar.
Konferens om integration visar på möjligheter och goda 
erfarenheter runtom i landet och samhällen som Malå.
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xxxx Malå?

Mikael Abrahamsson
Kommunalråd (S)

Kommunalråden blickar framåt och önskar alla en fortsatt trevlig sommar!

Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande  och kommunalråd (V)

Malå agerar för att staten och regionen 
ska finnas på plats.
Malå kommun har på olika sätt agerat för att talet om statlig 
närvaro i hela landet ska vara mer än bara prat. Vi som bor och 
arbetar i landsbygderna ska ha samma möjligheter till ett gott liv 
som medborgarna i resten av Sverige. Landsbygden ska ha sam-
ma förutsättningar att utvecklas som andra delar av landet. 

Malå kommun har inom samarbetet med 10 inlandskommuner 
gemensamt lyft frågan samtidigt som Malå kommun specifikt 
samtalat med Näringsdepartementet om att förstärka och 
utveckla Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i Malå. Inför 
arbetet med statens budget för 2020 finns förslag om förstärk-
ning av SGU. Nu återstår dels en del arbete i att övertyga om det 
kloka att faktiskt satsa och dels en hel del politiskt arbete för att 
kräva handling och inte bara ord.

Från och med 2019-01-01 finns EN Region Västerbotten be-
stående av ”gamla” landstinget + det Region Västerbotten som 
arbetat med regional utveckling, kultur, kollektivtrafik m.m. Som 
enskild kommun och tillsammans med andra lyfter vi frågan om 
att Region Västerbotten ska finnas i hela länet. Vi ställer några 
enkla krav:

• att Regionen som utvecklingsansvarig för hela länet 
måste finnas fysiskt på plats i hela länet. 

 • att Region Västerbottens verksamhet utöver hälso- och 
sjukvård ska finnas representerad i varje kommun.
 • att Region Västerbotten ska presentera en tids- och 
aktivitetsplan för hur ovanstående ska kunna ske.

Jag menar att Malå kommun är en bra kommun att leva 
och verka i. Ska vi klara av framtida utmaningar krävs ett 
stort engagemang från alla och att vi är många som förmår 
vara goda ambassadörer. Vi vet att det behövs en hel 
del hårt arbetet för att vi ska få bra ordning och reda på 
många saker. Men... vi ska också stå upp för vår självklara 
rätt att kräva att både stat och region respekterar att det 
finns en landsbygd som inte kräver mer men lika mycket.

Ny bild

Kommunen har en nyckelroll i lokala utvecklingsfrågor och 
ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns i 
kommunen. Kommunen har till uppgift att genom dialog ta 
fram planer och följa upp dessa. Efter föregående års med-
borgardialoger i byar och centralort har arbetet med en lokal 
serviceplan fortgått. Jag menar att samordning av kommunal 
service samt privat och ideellt serviceutbud är en mycket 
viktig uppgift. Att skapa samsyn i frågorna är relevant för att 
på lokal nivå:

 • säkerställa tillgång till god kommersiell service inom rimli-
ga avstånd för alla medborgare i hela kommunen

 • att servicenivån ska bidra till att fler människor kan bo, leva 
och verka i kommunen

 • skapa attraktiva boende- och näringslivsmiljöer för att 
starta och driva företag

 • fler människor och verksamheter flyttar in men också attra-
hera besökare

En lokal serviceplan ska leda till ett ökat engagemang, för-
ståelse och kunskap kring service som en del av kommunens 
arbete med näringslivs- och landsbygdsutveckling. Servi-
ceplanen som är fastställd av Kommunfullmäktige i juni i år 
ska vara ett levande dokument vilket bland annat medför att 
servicens funktioner konkret vägs in i kommunens långsiktiga 
och strategiska planering för att se att vi är på rätt väg och att 
utveckling sker.
Malå kommun är en bra kommun att leva och verka i. Tillsam-
mans, med ett ökat engagemang kan vi alla bli Ambassadörer 
och bidra till kommunens utveckling.

Kommunen en självklar aktör för 
samhällsservice.
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Med exakta hammarslag formar Gunnar ämnet till ett knivblad.

Snart tystnar hammaren och slocknar 
ässjan i den lilla smedjan i Kuorbevare.
– Ska du bli en erkänd knivsmed så måste du vara både 
vänster- och högerhänt, konstaterar Gunnar Bergström.

I drygt 120 år har hammarslagen ekat i smed-
jan i Kuorbevare. Tre generationer Bergström 
har sen slutet av 1800-talet format glödande 
metall till knivblad, yxor och bruksföremål.

Men snart kan den eran vara över.
Gunnar Bergström, erkänt skicklig knivsmed, 
med kunder över hela världen, ser slutet på 
sin gärning som framgångsrik yrkesman.

Från blad till färdig kniv. Gunnar behärskar konsten och har många priser från utställningar. 

När Gunnar Bergström jobbar är det 
skarpt läge som gäller. När knivämnet 
i ässjan når drygt 1 300 grader och 
glödgande tas ut bearbetar han ämnena 
med precisa hammarslag. Med mästa-
rens blick och erfarenhet får kniven sin 
form och till sist ges eggen en slipning. 
Här tummas inte på kvalitén. RB-stäm-
peln på bladet borgar för skärpa och ett 
långt knivliv, vare sig det är ett enkelt 
bruksblad eller ett lyxigt damasksmide.

Vi träffas i smedjan på  hemstället där 
farfar Ernst och senare pappa Runo i 
decennier verkade som byasmeder.
– Det var egentligen aldrig meningen 
att jag skulle ägna mitt liv åt smide, be-
rättar Gunnar. Efter skolan började jag 
arbeta i skogen och provade på gruv-
jobb.  Men den karriären tog slut sen jag 
drabbats av allvarliga ryggproblem.
Som nygift och pappa blev konvale-
scensen inte så lång. Jag började gå i 

smedjan med pappa och på den vägen 
har jag fortsatt genom åren.
Hur blir man då en skicklig knivsmed?
– Intresse, fallenhet och erfarenhet. 
Det är ett hantverk som kräver både 
känsla och uthållighet. Det tar tid att nå 
perfektion. Och - du måste vara både 
höger- och vänsterhänt, säger Gunnar 
och förklarar. Kopplar inte dina händer 
till öga och hjärna så kan du aldrig slipa 
en knivsegg perfekt. 
Berätta om ditt företag?
– Jag startade min verksamhet, Kuorbe-
vare Smide 1989. Egentligen driver jag 
en återvinningsfirma, skrattar Gunnar. 
Det andra ser som järnskrot, gamla såg-
klingor och lastbilsfjädrar. Det gör jag 
till knivar och yxor.  Jag vidareutbildade 
mig genom olika kurser, besökte mässor 
och genom medlemskap i Svenska 
Knivföreningen fick jag många kontak-
ter och lyckades också genom att delta 
i tävlingar få ett erkännande som både 
knivmakare och knivsmed.
Knivblad och yxor på export.
Bara i Sverige finns 40 000 drivna kniv-
makare och intresset runtom i världen 
är megastort. Nya exklusiva material 
har tagits i bruk för skaft och slidor och 

kniv- och svärdblad formas och smids 
med olika designelement och tekniker.  
Damaskblad är populära med sina möns-
ter och extrem skärpa. En avancerad 
smidesteknik med anor från vikingatid 
och japansk tradition. 
– Som mest har jag gjort ett blad med 
1 200 lager. Det tog en halv eftermiddag 
att smida ut, berättar Gunnar.
Och RB-bladen finner sina köpare runt i 
Norden, ut över Europa och till avlägsna 
kontinenter, som Australien. 
Löfte om framtidsjobb i Amerika. 
I slutet av 70-talet fick Gunnar erbju-
dande att flytta till USA av en byggföre-
tagare som sett hans talanger.
– Jag var nygift, vi hade fått vårt första 
barn och det kändes faktiskt aldrig rik-
tigt lockande. Och sanningen är att jag 
aldrig ångrat mig. Adak och Kuorbevare 
har varit hemma och jag är faktiskt väl-
digt nöjd med livet och vad jag skapat. 

Men visst, med den efterfrågan som 
kommit under åren önskar man ibland 
att man var 30 år igen.
Vad har varit roligast som smed? 
– Att få idén, se den i sitt inre. Ta fram 
materialet till knivskaftet, smida kniven 
och montera skaftämnet och forma det. 
Att sen fara hem, sy knivslidan och på 
morgonen, med nya ögon, få se om man 
har lyckats. Det är glädje.
Jag är inte alls konstnärligt lagd, kan 
inte rita eller teckna till exempel. Men 
en kniv kan jag få till med den rätta 
formen, tyngden och känslan. Det har 
jag i huvudet.
– Roligt också att få respons från nya 
och gamla köpare. Bekräftelse på att 
man fortfarande smider blad i toppklass.
Framtiden - när slocknar ässjan? 
– Jag är medveten om att en dag så 
är det slut. Jag har tagit pension men 
jobbar ändå som tidigare. Det är bara så 

roligt fortfarande. Men visst skulle det 
ha varit roligt om någon kunnat ta över. 
Ingen i familjen har visat intresse och 
jag har inte lagt ner mycket krut på att 
annonsera efter en smedlärling.
– Det går inte att komma hit och börja 
och sedan tröttna efter ett tag.
I slutändan ska det finnas någonting 
mer än bara intresse. Det måste finnas 
en passion, för elden, för järnet och för 
skapandet, konstaterar Gunnar.
– Men kanske rätt man eller kvinna 
knackar på smedjan en dag!
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Hon hade ett kvalificerat och krävande arbete inom IT-sektorn. Flängde runt landet och besökte små 
och stora kunder. Alltid jobb i tankarna och beredd att ge lite extra för företaget. 
Men en dag tog det stopp. Både kroppen och kollegor sa ifrån. Hon var i expressfart på väg ”in i väg-
gen”. Det blev en 180° livsförändring. Hon lämnade sitt arbete och tillsammans med sin man lämnade 
hon den fantastiska Västerbottensgården utanför Skellefteå och drog sig tillbaka till en glänta i sko-
gen i Släppträskbränna. Där började hon så småningom odla och det kom att växa...
Tjugo år senare är de fortfarande kvar och nu är hon Tant Ruth med folk långt utanför Malå.

Tant Ruth
”lev dina drömmar
livet är kort och
kommer inte tillbaka”

Ruth Holmqvist har redan hunnit vara 
upp några timmar och påtat i träd-
gårdslanden när vi träffas en tidig som-
marförmiddag. Det råder ett lugn över 
gårdstunet i Släppträskbränna där hus 
och odlingar är omgivna av skogsmark. 
Maken Håkan släntrar in efter att ha 
tagit hand om några stormfällen på det 

angränsande skogsskiftet.
Fåglarna kvittrar och gårdshunden 
sträcker ut sig i solskenet. Ruth ansar 
med vana fingrar bland de grönsaker 
som till hösten ska förädlas och säljas 
i butiker och på marknader. Här råder 
lugn och harmoni. 
Annat var det i slutet av -90-talet. Job-
bet på Enator tog nästan all tid.
Veckorna var fyllda av resor runt Sveri-
ge och ibland naggades även helgerna 
av jobb.
– Min stressnivå var nästan obefintlig 
och kollegorna konstaterade; Du håller 
på att jobba ihjäl dig, berättar Ruth.
Det blev en väckarklocka. Jag började 
läsa artiklar och insåg att jag stod på 
kanten till utbrändhet.
Min man Håkan var verksam inom 
byggnad och anläggning och tillsam-
mans tog vi beslutet att radikalt ändra 
våra liv.
– Jag brann i båda ändarna och vi insåg 
att totalt bryta min vardag var enda 
sättet för mig att börja leva igen.
Vi sa båda upp oss från våra jobb, sål-
de vår kära Västerbottensgård och till 
Lucia 1998 flyttade vi till det okända... 

och Släppträskbränna.
– Jag sa att nog hittar jag något, kan 
utbilda mig till undersköterska eller 
vad som helst, berättar Ruth och 
skrattar.
– Trots min bakgrund  inom IT och 
datorer blev jag som arbetssökande 
hänvisad att gå till Datorteket i Malå. 
Men det visade sig vara bra, Jag lärde 
känna människor,  fick nya vänner och 
kom snabbt in i ett social nätverk.
Och sen rullade det på.
Det blev projektanställningar, företags-
utställningar, utredningar för turistsats-
ningar i Malådalen och Upplevelser 
i Norr och till sist en fast tjänst hos 
kommunen och Malåbostaden. 
Då ringde väckarklockan igen.
– Var det här vad jag ville göra när vi 
bröt upp och flyttade till Malå? 
Jag var återigen igång med fart, nu 
visserligen i ett 8-5 jobb men NEJ! Jag 
kände - man lever bara en gång, så 
börja lev dina drömmar nu.
– Jag är ju bonddotter och var jag än 
varit har jag haft en liten plätt och ett 
växthus. Det sitter nog i generna. Att 
plocka bär och ta till vara var något 

som låg mig om hjärtat. Så jag började 
lite i lönndom fara på utbildningar kring 
hur man tar tillvara grönsaker och bär. 
Ett intresse som växte när kunskapen 
ökade och snart såg Ruth en möjlighet 
att helt ägna sig åt det som alltid varit 
en avkopplande hobby.
Lösningen fanns i de pensionsfonder 
som hon sparat i under åren hon arbetat 
i det stora IT-företaget i Skellefteå.
– Det var min säkerhet inför framtiden, 
och det hade gett en bra tillväxt. Här 
hade jag alltså ett litet kapital som jag 
kunde börja ta ut vid 55 års ålder.
Sagt och gjort. Ruth sa upp sig från 
kommunen och började ta ut sparpeng-
arna.
Resten är i sig ett exempel 
på engagemang, vilja, 
energi och kreativitet 
hos en kvinna som 
inte gav upp utan 
vågade gå vidare 
och skapa en ny 
framtid.
Projektet blev ”Tant 
Ruth”. Ett varumärke 
som hon skulle kunna 
marknadsföra och sälja 
ekologiska, vidareföräd-
lade produkter från sina 
egna odlingar och från 
skogarna i sin närhet.
Hon skapade genuina och unika pro-
dukter och produktsortimentet växte. 
Rosenrotsdryck, Fjällkvannemarmelad, 
Hallonsaft, Glögg, Sylt och Älgörtsdricka.
Säljkanalerna utökades och hon fanns 
med där folk träffades: marknader, 
byadagar, hembygdsträffar och loppisar. 

Produkterna såldes via Inlandsmat och 
genom hennes egna hemsida.
Tillverkningen utökades och när hon 
lanserade sin egen pesto ”Sorseliansk 
Pesto” började hjulen snurra ordentligt. 
Ruth hyrde in sig på Malå Sjukstuga i 
lokaler godkända för livsmedeltillverk-
ning, köpte in fler maskiner och började 
samarbeta med lokala grönsaksprodu-
center i närområdet.
Peston uppmärksammades långt utanför 
länet i media och bland finsmakare.
2011 stod produkten i fokus, vann en 
plats vid Husmansbord Sverige. och fick 
diplom och hedersomnämnanden av 
Husmansbord Norrland. Topparna blev 
när den serverades vid kokbokmässan i 

Louvren, Paris och vid Nobel 
NightCap (efterfesten 

till Nobelbanketten) i 
Stockholm.
– Det var stort, 
erkänner Ruth och 
gläds åt minnet.
Min profil var solklar; 

det skulle synas att 
det var en tant som 

stått där och gjort gre-
jerna på riktigt.

Men verkligheten för små   
livsmedelsproducenter i in-

landet är tuff oavsett vilken 
bransch man slagit in på. Mjölk, 

kött, bär eller grönsaker. Marknadsfö-
ringsresurser, långa avstånd begränsar 
och ska man leverera kylvaror långt 
söderut blir det transportproblem.
–  Du får inte tro att du kan tjäna en 
massa pengar och leva på det. Det 
krävs  en sidoinkomst och det blev min 
allmänna pension, berättar Ruth som i år 
hunnit fylla 67.
– Med stigande ålder blir det förstås allt 
jobbigare att själv få ihop alla dessa blå-
bär, kråkbär och lingon. Jag kan aldrig 
räkna all tid jag lägger ner. Och den lilla 
avansen jag ska få på min produktion äts 
upp om jag ska köpa in bär från annat 
håll. Odlingarna här hemma runt huset 
kan jag styra lite mer. Jag måste på 
allvar bestämma på vilken nivå jag vill 
hålla det. Därför har jag också avyttrat 
lokalerna i Malå och vissa maskiner.
Det jag gör producerar jag i en liten 
skala i gårdsbutiken.
Generationsväxling eller sälja? 
– Det har kostat mycket möda, pengar 
och tid att bygga upp min verksamhet 
och kunnandet, erfarenheten är svår att 
sälja. Jag har nog aldrig haft ambitionen 
på riktigt att leva på det här. Så det ska 
till en speciell människotyp med ett in-

tresse som kommer inifrån för att driva 
ett sånt här projekt.
 – Vill någon ta över - hör av dig. Men 
så länge jag orkar ska jag fortsätta med 
odlandet.
Du ser slutet närma sig. Oroar det dig?
– Nej det är på samma sätt som när vi 
flyttade hit. Jag är realist, säger Ruth 
och konstaterar att tiden är inne för 
vissa förändringar,
– Min pesto - ordet sorseliansk det är 
namnskyddat precis som tant Ruth 
och det kostar pengar. Det ska förnyas 
nästa år och det kostar tiotusen kronor. 
Jag tar inte den kostnaden mer, det är 
pengar som jag aldrig kan räkna med att 
arbeta tillbaka.
”Tant Ruth” har varit engagerad i en 
mängd föreningar och frågor under sina 
år i Malåbygden och har synpunkter. 
 – Rikspolitiken och Norrland är en stor 
fråga. Tycker nog att vi är bortglömda 
och att man kunde hjälpa och bygga 
mer långsiktigt kring exempelvis mat-
produktionen. Det är ett enormt sårbart 
samhälle vi skapat. Inte ens i valtider 
bryr sig politikerna på allvar om utveck-
lingen här. 
Har du någonsin ångrat  att du tog be-
slutet att hoppa av ekorrhjulet?
– Nej aldrig. Hade jag  kunnat gjort det 
tidigare hade jag gjort det, men då var 
det viktigaste karriären och att skaffa 
mer än pengar till elen, bilen, maten och 
allt det andra man tycktes behöva.
Till sist har du trivts i Malå?
– Mycket bra. Med platsen, atmosfären 
och människorna. Det har  jag verkligen.
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André Nyström är en av flera 
framgångsrika unga företags-
ledare i Malå. Det var pappa 
Anders som drev rörelsen 
med bensinstation, service-
verkstad och entreprenadma-
skiner under många år. 
Generationsväxlingen gick 

smidigt. Sedan dess har André 
utvecklat och uppgraderat 
verksamheten. När du idag 
kör in i Malå möter du Frendo, 
Frasses, macken Ingo, även-
tyrsbutik, paketcentrum och - 
bangolf. Allt modernt förpack-
at under samma paraply.

Nio banor väntar de som vill prova på den nya bangolfen. I bakgrunden uteserveringen.

André Nyström är en av Malås många 
yngre företagare som frispråkig och 
fylld av idéer och energi sätter färg på 
Malå och samhällsklimatet. Det som 
en gång var ett tankstopp har André 
förvandlat till en arena med ett varierat 
utbud för den som rullar in. Det senaste 
på menyn är golfklubbor, nio banor och 
två ställplatser för husbilar.
 Idén att anlägga en nio-hålbana har 
André burit på under flera år. Malå är av 
hävd en vinterturistort med stort aktivi-
tetsutbud, men sommartid ramlar man 
inte direkt över snabba och avkopplan-
de sommaraktiviteter mitt i centrum.  
– Av egen erfarenhet vet jag att när man 
är på resa med familjen och stannar för 
att tanka eller gör en paus vill barnen 
göra av med överskottsenergin. Under 
åren har det funnits bangolfbanor på 
olika platser i Malå men alla har för 
längesedan monterats ner.
– För något år sedan blev det dags 

för mig att agera, berättar André. Jag 
köpte en anläggning från Öland, men 
väl levererad höll den inte måttet och 
skickades tillbaka. Men fröet var sått.
Med nya banor beställda, tummen upp 
från byggnadsnämnden, ett investe-
ringsbidrag från Region Västerbotten 
och stöd från kommunen och Tillväxt-
verket.
–Egentligen är det mot mina principer 
och det är första gången jag sökt ett 
bidrag. Jag anser att man ska klara av 
att göra investeringar med egna pengar 
och det är också grundförutsättningen 
för att få bidrag idag. Med det regelver-
ket är det ju dumt om vi inlandsföreta-
gare inte söker när vi har en bra idé.
Det blev byggstart under senvåren med 
lokala entreprenörer för markarbeten 
och elanslutningar.
 – Det finns duktiga företagare i bygden 
som har tid och kan tillföra mycket och 

platsen där banorna anlades, vid sjökan-
ten, var självklar.
– För att slippa myggen, skrattar André. 
Nej det blev ”seaside”. Absolut bästa 
läget, stör inte genomfartstrafiken, nära 
tankstationen, vår shop och restaurang 
Frendo med uteservering. Självklart 
hoppas vi att det ska göra  hela om-
rådet mot centrum mer attraktivt för 
Malåbor och turister. Här finns grönom-
råden med  lekpark, Sjöparken, volley-/
bouleplan och Kärleksstigen. 
Men kommer golfen att bli en kassako? 
– Nej, det är nog inte den som gör att 
vi överlever. Den skapar lite arbete åt 
sommarjobbare och blir ett bra komple-
ment till vårt övriga utbud.
En viktig detalj som André särskilt vill 
trycka på är det stöd som han fått från 
företagen i Malå. Nio företag har ”adop-
terat” var sin bana och med logoförsed-
da skyltar gör de reklam och markerar 
sin närvaro och sin företagsprofil.
– Förhoppningsvis ska det här också bli 
en mötesplats för malåbor i alla åldrar 
att kunna koppla av och ha roligt på.
Det finns oändliga möjligheter att 
utveckla någonting runt det här. För-
eningar och företag kan komma och 
ha en kickoff, sommaravslutning eller 
höstupptakt. 

I början av juli invigdes bangolfen med 
en långputt av kommunalrådet Lennart 
Gustavsson.  I sitt korta tal lyfte han 
anläggningen som ett positivt exempel 
på framtidstro för Malå.

– Det är roligt att se människor med 
idéer och entusiasm genomföra konkre-
ta satsningar som gör ett samhälle som 
Malå ännu trevligare.

Vågskvalp och ljum sommarbris när Lennart Gustavsson invigningsputtade under överinseen-
de av entreprenören och banägaren André Nyström. 

Nu kan du spela ”Seaside”-golf i Malå

Christer Gustavsson, delägare Impulse Radar.
Ska man åstadkomma något måste man hjälpas åt 
och det här var ett bra initiativ av André. Det var 
självklart för oss som företag att vi skulle ”adop-
tera” en bana och köpa en reklamplats.

Jag premiärspelade under invigningen och 
kunde konstatera att banorna är jättefina. Det 
krävs skicklighet för att sätta slagen. Tror att det 
här kan bli en succé och att många vill utmana 
varandra på en match.

Robert Persson, ägare ICA Supermarket.
Lokal sponsring är bland det viktigaste när man 
vill hjälpa till att bygga samhället.

Det blev ju helt fantastisk. En väldigt vacker 
plats som stod outnyttjad och André gjorde 
något jättebra av det. Allt som får folk att stanna 
till  gynnar hela Malå och det är viktigt. Nu är jag 
ganska ny i Malå men jag är absolut öppen för 
mer samverkan.
Har mest jobbat med övertagandet av butiken 
i sommar men visst ska jag ta med familjen och 
prova ”våran ” bana.

Jonny Falk, platschef Guideline Geo.
Golfbanorna är ett utmärkt exempel på när nå-
gon får en idé och klarar att driva den i mål. 

Bra jobbat av André och bra att vi kan sluta upp 
och hjälpas åt att göra lite positiva grejer. Tror 
absolut att vi kan hitta andra projekt att samlas 
kring. Generellt borde vi bli bättre att samverka 
med varandra i Malå.

På bilden Jonny med dottern Isabelle.

André Nyström och Lennart Gustavsson,
sken båda ikapp i julikvällens solsken när bangol-
fen invigdes. Många av de Malåföretag som köpt 
reklamplats fanns representerade.

Det blev en improviserad tävling mellan företa-
gen och stämningen var god trots missade puttar 
och snedslag. Alla var eninga om att satsningen 
på en ny aktivitetsplats är en fullträff.

Några röster från invigningen
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Malå kommun informerar
Under 3 veckor i maj har 25 myndighetsutöva-
re från Zambia, Tanzania, Kenya och Etiopien 
varit på plats i Malå för att delta i en SIDA- 
finansierad utbildning; International Training 
Programme 308- Mine water and mine waste 
management.
Denna utbildning hålls av Sveriges Geolo-
giska Undersökning (SGU) i samarbete med 
Naturvårdsverket (NV) och Luleå Tekniska 
Universitet (LTU). 
Föreläsare från SGU, LTU, NV, Länsstyrelsen 
samt United Nations Development Program-
me (UNDP) har bistått med sina kunskaper 
både på plats, i fält samt via länk från olika 
delar av världen.

Under utbildningen diskuteras bl.a. hållbarhet 
inom gruvsektorn på olika sätt. Olika aspek-
ter som exempelvis karakterisering av avfall, 
efterbehandling av gruvområden, sandma-
gasin och dess säkerhet, genus, biodiversitet 
samt myndighetsutövandet och vad som in-
går i detta har varit på agendan. Gruppen har 
också besökt ett antal gruvor i olika stadier; 
Björkdal, Storliden, Näsliden, Kedträsk, Adak 
och Blaiken.

Förutom arbetet i fält och i Laven, som agerar 
som föreläsningssal, har deltagarna även 
varit med om kulturella aktiviteter i närområ-
det. Bakning i Malå hembygdsgård, besökt 
vildmarkscamp och träffat renar, grillning på 
toppen av Tjamstan, besökt Kristinebergs un-
derjordskyrka (i regi av Malå kommun) samt 
en shoppingtur till Skellefteå.

Den 26e maj återvände deltagarna, med 
nyfunna vänner och kunskaper, hem för att 
arbeta på olika förändringsprojekt som skall 
presenteras i Nairobi, 2020. SGU och övriga 
organisatörer återkommer till Malå i septem-
ber, med 25 nya myndighetsutövare redo för 
nya äventyr i Västerbotten.
 

Studiegruppen besökte det gamla gruvområdet i Näsliden. 

En eftermiddag vid Malå Vildmarkscamp 
och ett besök i en renhage blev ett upp-
skattat avbrott i studierna.

Ett besök på Tjamstan med en fantastisk utsikt 
över Malåbygden hänförde besökarna.

Tunnbrödsbak i bagarstuga på hembygdsområdet i Malå.

Foto
Pontus Westrin

Foto: Jonnina Karlsson

Foto: Jonnina Karlsson Foto: Jonnina Karlsson

Foto: Mattias Fackel

Foto ren: Frederick Mwanjisi
Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika regioner och med 
tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har 
gett regionen. 

Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd 
till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsfö-
ring och innovationsutveckling i mikro-, små-, och medelstora företag. Beslut 
om stöden baseras på den information du skickar in när du gör din ansökan.

Vilka olika regionala företagsstöd finns?

Stöden som lämnas efter en behovsprövning beviljas som:

 •	Mikrostöd 20 000–30 000 kronor (Försumbart stöd)

 •	Jämställdhetscheck 75% stöd max 150 000 kr (Försumbart stöd)

 •	Tillväxtcheck 50-75% stöd max 150 000 kr (Försumbart stöd)

 •	Stöd till energieffektivisering 50% på mellan 20 000–150 000 kronor  

 (Försumbart stöd) 

 •	Särskilt investeringsstöd & stöd till företagsutveckling 20 000–  

 1 800 000 kronor (Försumbart stöd) 

 •	Affärsutvecklingscheck för Digitalisering (försumbart stöd)

 •	Affärsutvecklingscheck för Internationalisering (försumbart stöd)

 •	Innovationscheck 50% stöd max 50 000 kr (i mycket tidiga skeden)

 •	Innovationsbidrag 45% stöd max 1 200 000 kr (nyskapande utveckling)

 •	Regionalt investeringsstöd, större investering (minst 500 000 kr i stöd)  

 men där hela investeringen är max 25 miljoner/3 år 

Information från Region Västerbotten och 
Utvecklingsavdelningen gällande regionala 
företagsstöd/investeringsstöd
Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas 
till olika företagsstöd. Från och med år 2019 är det Region Väs-
terbotten som hanterar Regionalt företagsstöd. Stöden är till 
för att främja hållbara (ekologiskt, ekonomiskt, socialt) inves-
teringar i framförallt små- och medelstora företag som stärker 
företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och 
ger varaktiga arbetstillfällen.

För mer information och villkor rekommenderar vi  dig att
 kontakta Utvecklingsavdelningen Malå  eller direkt 
Region Västerbotten, strateg företagsstöd Erik Dahlberg som 
har kontakt med företag verksamma i Malå Kommun på 
Tel. 070-657 57 09 eller 
e-post erik.dahlberg@regionvasterbotten.se 
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Aktuellt – Sommar och höst 2019  Malå kommun informerar

Välkommen till den nya hemsidan: 
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 allt kontinuerligt. 

Just nu byggs det en ny infart in till Malå 
samhälle vid Nölviken och vägen beräk-
nas vara helt klar hösten 2020. Vägen vid 
infarten till Malå samhälle har varit hårt 
trafikerad och många dödsolyckor har 
inträffat.
- Det blir ett lyft för Malå. Det är roligt att 
det händer något i inlandet, säger Benny 
Karlsson platschef på NCC i i en intervju 
på SVT Nyheter.
Läs mer och se filmen på Trafikverkets 
hemsida; 
https://www.trafikverket.se/nara-dig/
Vasterbotten/vi-bygger-och-forbattrar/
vag-370-nolviken-ny-vag/

Ny kommunal hemsida

Information från Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelning 
För att kunna handlägga bygglovsärenden mer effektivt 
kommer byggnadsinspektörerna att införa telefontider under 
en testperiod med start den 2 maj.
För att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende på bästa sätt 
vill vi att alla besök förbokas. Du når oss alltid via e-post.
Telefontiderna är måndag-fredag:

 •  MALÅ Erik Lundberg, tfn: 0953-140 50, kl 09:30 – 12:00 
(från den 15 maj föräldraledig onsdagar). 
E-post: erik.lundberg@mala.se

 •NORSJÖ Mirjam Nilsson, tfn: 0953-141 73, kl 09:00 – 11:30 
E-post: mirjam.nilsson@mala.se.

Grundavgift betalas av hushåll i permanent-
bostad i en- och tvåfamiljshus, lägenheter i 
flerbostadshus, fritidshus samt verksamhets-
fastigheter (enbart hushållsavfall).

Avgiften ska täcka kostnaderna för att ta 
hand om hushållens farliga avfall, vitvaror, 
grovavfall, administration av återvinningscen-
traler, information och miljöavgifter.

Information från Tekniska avdelningen Malå kommun

Från och med den 1 april kommer en ny lag om e-faktura.
De nya reglerna innebär att alla företag som är leverantörer till 
stat, kommun och landsting måste skicka elektroniska fakturor, 
enligt en ny europeisk standard, till sina offentliga kunder.

Detta gäller för upphandlingar och inköp som görs efter 
den 1 april. Lagen kommer alltså inte gälla retroaktivt. 
Enligt lagkravet godtas inte PDF som e-faktura. 

Läs mer information om e-fakturan på vår hemsida eller kon-
takta ekonomiavdelningen.  

Malå kommun informerar
Ny infart in till Malå Därför gillar jag Malå

Maria Gradin, Umeå.
Jag har ofta besökt Malå under 
många år nu. Slås alltid över 
hur vänliga människor är mot 
varandra. Det finns trevliga små 
butiker med ett bra utbud och 
personal som gör allt för att 
man ska känna sig välkommen.
Upplever att Malå är en trygg 
plats där människor bryr sig om 

Andrew Wamala, Malå.
Här finns många bra människor.
När jag kom hit hälsade man 
mig välkommen och många 
bjöd spontant hem mig.
Jag har lärt mig simma sen jag 
kom hit och nästa vinter ska 
jag prova på att åka skidor.
Jag jobbar inom äldreomsor-
gen och planerar att utbilda 
mig till undersköterska.

Carola Holmgren, Uppsala.
Malå är min gamla hembygd 
och här är jag uppväxt.
Malå är ett öppet och  trevligt 
samhälle med roliga butiker 
och här kommer man också 
nära människorna. Här är även 
nära till allt vad naturen har att 
erbjuda. Vatten, skogar och 
med Tjamstanberget mitt i.
Hit återvänder jag med glädje-
både sommar och vinter.

David Albertsson, Skellefteå
Fantastiska mountainbikestråk i 
och runt Tjamstanbacken
Otroligt fina stigar att cykla.
Men naturen överhuruvdatyg 
med  friluftsliv  sommar som 
vinter.
Kanoting springa vandra, åka 
skidor. Vilka möjligheter som 

Fantastiska mountainbikestråk i
och runt Tjamstanbacken.
Otroligt fina stigar att cykla.
Naturen överhuvudtaget med
friluftsliv sommar som vinter

Kanoting, springa, vandra och 
åka skidor. Vilka möjligheter 
som finns här!

varandra och barnen får plats.
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Malå levererar – Utvecklingsavdelningen möter

Vi möter Persson Båt i Adak tillsammans med Adam Wikström 
RISE (Research Institutes of Sweden) och Anna Dahlberg
IUC Norr, Industriellt Utvecklingscentrum.
Visste du att förutom i Sverige och till Norge säljs Nila-pulkan 
även till Island och Grönland?
Tack, Gunilla, för ett trevligt bemötande! 
Heja, Persson Båt!

Kommunledningen möter Erika Falk. 
Den nya ägaren firar 1 års-jubileum och butiken har funnits i 81 år. Fin 
utvecklingsresa med nischat kvalitetssortiment inom baby- och barn-
produkter, inredningsartiklar, papper och pyssel, mm. 
På agendan: upphandling/upphandlingsdialog med lokala näringslivet, 
marknadsföringen av Malå/varumärket Malå, handelns framtida kon-
kurrenskraft, webbshop, mm. Tack för tid och bra dialog!
Tillsammans för utvecklingen i Malå och regionen!

Robert Persson som tillsammans med sin fru tagit över ICA.
Intressant entreprenörsresa, som Robert även ska berätta 
om för våra elever på näringslivsmässan Här finns jobben & 
möjligheterna, 8/11 på Malåborg.

På agendan frågor gällande kompetensbehov, marknads-
föring av Malå och de företag som finns här. Vad tror ni om 
ett stort älgtorn/utsiktstorn vid nya infarten vid Nölviken, 
utsmyckat med företagskyltar? 
Syns vi inte, finns vi inte! 
Utvecklingsavdelningen undersöker.  Tillsammans för Malå!

Utvecklingsavdelningen möter 
företagaren André Nyström 

Sommaren är här och under senvåren har arbetet 
pågått för fullt för att iordningställa markytan 
nedanför Frendo, vid natursköna Malån. 
10 organisationer i samverkan med ägare
André Nyström bygger en attraktiv uteanlägg-
ning och mötesplats för malåbor och besökare.
Här kommer du bl a att kunna spela minigolf.
Tillsammans för ett attraktivare Malå!

På agendan kompetensförsörjning, behov av indivi-
danpassad utbildning utifrån företagets behov. 
Tillsammans för utvecklingen i Malå!

Butikschef Adam Lundström är nu 
även franchisetagare de kommande 
fem åren. Lycka till! 
Tillsammans för utvecklingen i Malå!

Frank Cazemier, Frasas AB, vår kunnige
cykeltekniker hittar ni vid Ingo (Storgatan 11) 
varje fredag 10:00-16:00.
Han lagar cyklar, cykelkärror och har 
cyklar till försäljning.

Vi möter Frasas AB

Företagsbesök hos Malå Plåt

Malå Gummiverkstad och Emgeve Regummering är två av 
Malås lokomotivföretag enligt UC, förutom Bennys Gräv. 

Så beskiver UC detta epitetet: ”Kommunens Lok” är de 
bolag som bidragit extra mycket till kommunen”. 

Ett ”lok” har varit verksamt i över 10 år och har en godkänd 
riskklass, d.v.s. 3-5. Vi väger också in antal anställda, soliditet, 
tillgångar, *EBITDA-marginal, omsättning och rangordnar 
därefter på graden av tillväxt ett företag har haft på respek-
tive nyckeltal. Utifrån det får man en poäng och ju bättre 
poäng, ju bättre placering får man i rankningen. 

På agendan var möjligheter till praktik och jobb för ny-
svenskar. Hur kan vi samverka på bästa sätt, ”win-win”! 

Tack för att ni tog er tid!

Företagsbesök hos Malå Gummiverkstad och Emgeve Regummering

Välkommen till Malå och ICA...

Kommunledningen 
besöker Coop

11 organisationer i samverkan för ett attraktivare Malå.

Företagsbesök hos Burvalls

Projekt Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (NiMR) - 10 inlandskommuner 
i samverkan. Företagsbesök hos Malå Skogstjänst (www.malaskogstjanst.se).

Företagsbesök hos Malå Skogstjänst

I Malå är generationsväxling/ägar-
skifte ett fokusområde. Bra informa-
tion och dialog.
Tack för att ni tog er tid! Tillsam-
mans för utvecklingen i Malå och 
regionen!

Företagsbesök hos Persson Båt  
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Avslutningen av Boskolan var den 26 april. 
Samarbete mellan Malå Konsulttjänst, Malå Kommun och Malåbo-
staden AB. Ett insats för att underlätta för nyanlända att etablera 
sig i samhället och få kunskaper om hur det är att bo i hyreslä-
genhet med kunskaper om rättigheter och skyldigheter och tips 
på vad man behöver tänka på inför kontraktsskrivning osv. En 
utbildning på ca 8 tillfällen som nu har avslutats med tårta och 
diplom till deltagarna i utbildningen. En mycket uppskattad insats 
tyckte flera deltagare som har lärt sig mycket om hur det är att bo 
i lägenhet.

Malå levererar – Så minns vi våren och sommaren

Håll Malå Rent – kampanjen som Inflyttar – och integrationsservice samordnar 
i Malå kommun. 
Den 20 maj gjorde vi en kraftsamling och plockade skräp i Malå. Alla som 
deltog hade chansen att vinna en present från Malå Järn & Färg. 
Vinnaren blev Tommy Harr. 
Inför nästa års kampanj får ni gärna komma 
med förslag på hur vi involverar fler i kam-
panjen, byar och föreningar är välkomna 
att ta kontakt med Ethel Cavén på 
telefon 0953-140 74.
Stort tack till förskolor, Nilaskolans elever 
och er alla som deltagit i kampanjen och 
hjälpt till att hålla grönområden och vägar 
rena i samhället.

Håll Sverige rent! Sveriges största kampanj mot nedskräpning.

Nationaldagsfirande 6 juni 

På hembygdsområdet i Malå Kommun firades nationaldagen 
med musik av Rompdraget och dansuppvisning av 
Malå folkdanslag. 
Kommunfullmäktiges ordförande Joacim Eliasson talade och 

det delades ut nio diplom till nya svenska medborgare och 
gåvor till 31 nyfödda barn 2018. 
Gåvorna var lyckoben tillverkade av Lii Kroik som gör samiskt 
hantverk.

Förberedelse Kulturnatta

I församlingshemmet påbörjades ett pla-
neringsmöte den 8 maj inför Kulturnatta i 
oktober. Ideella och föreningar samlades för 
att spåna på idéer till evenemang till kulturfes-
tivalen Kulturnatta. Det bjöds på underhållning 
och vegetarisk soppa.

Boskola för nyanlända i Malå

Uppgraderade butiksdelen på 
apoteket i Malå
Mer utrymme för det receptfria 
sortimentet.

Apoteket

Gomorron Malå gästar Arctic Bus Sweden 
Gomorron Malå gästade Arctic Bus 
Sweden, i konferensbussen den 28 mars.  
På agendan Malås utvecklingsmöjligheter, 
bussbranschen i regionen och genera-
tionsväxling hos Arctic Bus Sweden - det 
största privatägda bussbolaget i länet. 

Representant från Bussgods berättar 
om service genom förändring, klimat-
smarta lösningar och säker transport. 

Företagsrådgivare från Arbetsförmed-
lingen informerar om sitt nya arbetssätt 
gentemot näringslivet.

Företagsfrukosten var den 26 april hos Boliden med te-
mat Hållbarhet och Bolidenområdet som samhällsaktör.

Bolidenområdet var värd för Bolidens årsstämma 2019. 
I samband med stämman arrangerades en eventvecka 
med utställning om Bolidens enheter i Skelleftefälten, 
företagarfrukost, informationsmöte med leverantörer 
och studiebesök för elever. Malå, Lycksele, Norsjö och 
Skellefteå kommuner samverkade med New Boliden och 
bidrog i eventveckan. 

Utvecklingsavdelningen anordnade en resa till frukosten 
där flera företag följde med. Elever i ÅK 8 Nilaskolan var 
också där! 

Moderator var Lennart Gustavsson, kommunalråd i 
Malå. Pär Göting områdeschef Bolidenområdet och 
kollegorna  Pia Lindström, HR&Hållbarhet, samt Peter 
Burman, gruvautomation,  presenterade företaget och 
berättade om planer för framtiden utifrån temat.  I den 
efterföljanden paneldebatten medverkade Lena Abra-
hamsson, LTU, Pia Lindström, Boliden, Lorents Burman, 
Skellefteå kommun och Jan Rannerud, Sametinget. 

Intressant och otroligt bra ordnat evenemang från en 
stor och viktig arbetsgivare. Tillsammans för utvecklingen 
i regionen! 

Gomorron Malå on tour gästar Boliden
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Malå levererar – Så minns vi våren och sommaren
Livsmedelsupphandling – kommuner i samverkan

Information – och dialogmöte kring kommande 
Livsmedelsupphandling. 

Den 16 maj inbjöd Upphandlingsenheten och 
Utvecklingsavdelningen, Malå Kommun, till infor-
mation och dialogmöte gällande Livsmedelsupp-
handling. Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner 
i samverkan. 

Bra information, tips och råd av upphandlings-
enheten i Skellefteå kommun. Lokala producen-
ter, ICA och Coop m fl deltog tillsammans med 

tjänstepersoner och politi-
ker i Malå och Norsjö.

Den 4 juni avslutades Malå Företagaskola 3.0.
Under vinten och våren 2019 pågick studierna. 14 deltagare genomför-
de programmet: 7 kvinnor och 7 män, mellan 25 och 57 år, 5 deltagare 
har utländsk bakgrund. Aktiviteten är delfinansierad av Tillväxtverket 
via projektmedel. 

Under totalt 12 tillfällen diskuterades allt från företagsidé, affärspla-
nering, finansiering, budget, marknadsföring till förhandlingsteknik, 
mångfaldstanke i företagande och ledarrollen. Representanter för 
Skatteverket, Revisor Companietm och  Region Västerbotten och 
tillsammans med andra föreläsare och företagare medverkade. 

11 personer erhöll diplom (vi ställde krav på 70% närvaro). På av-
slutningen gästade vi Maria Stenberg, Almbo Camping (https://sten-
bergs-camping-flotte.webnode.se) och Släppträsk byalokal. Företa-
garen Donald Eriksson, Aurora Borealis HB, med gedigen erfarenhet 
inom besöksnäringen och ordförande i Gold of Lapland var inbjuden 
gäst. Han berättade om sin resa som företagare. 

Spännande och roligt att så många ville lära sig mer om att starta 
och driva företag! Vi fortsätter att hjälpa er vidare.  
Nästa Företagarskola 4.0 planeras för start under vinter/våren 
år 2020. 
Nya Starta företag-broschyren finns på www.verksamt.se
Vill du veta mer om att starta företag, kontakta oss på Utvecklingsav-
delningen redan idag.  

Den 24 maj anordnades företagarfrukost Gomorron Malå med tema lokal samverkan för 
utveckling och tillväxt. Värd: Gustavssons Åkeri & El i Malå AB och Företagarna i Malå. 

Peter Gustavsson presenterade företagshistoria och dagens verksamhet. Medver-
kade gjorde Tord Karlsson, avverkningsledare vid Svea Skog. Gustavssons har en hel 
del uppdrag åt Svea skog. Anna-Sara Rannerud som jobbar som ung och företagsam 
utvecklare berättade om möjligheten för elever att bli Sommarentreprenörer som 
alternativ till traditionellt feriejobb. 

Mycket intressant morgon. Tack till alla - tillsammans för Malå och utvecklingen i 
Malå och regionen!

Gomorron Malå gästar Gustavssons Åkeri och El 

I samband med att Företagarnas rapport 
Välfärdsskaparna släpptes besökte Företa-
garna kommunen för att prata om Företa-
garnas betydelse för välfärden i Malå.

Vid besöket bjöd Företagarna på den fina 
tårtan på bilden. Tårtan visar hur mycket 
skatteintäkter som kommer från olika 
sektorer.

Visste du att småföretagen i Malå bidrar 
med 41 miljoner kronor i skatteintäkter till 
kommunen? 

Du hittar mer information om detta på 
Företagarnas hemsida! 

Företagarna ”tårtade” kommunledningen 

Malå Företagarskola 3.0

Midsommar i Släppträsk
Utvecklingsavdelningen, Inflyttar- och integrationsservice anordnade 
gratis busstransport från Malå samhälle till det traditionsenliga mid-
sommarfirandet i Sverens loge i Släppträskbränna. 
Tack till Släppträsk Intresseförening för gott fika och stor gästfrihet!
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Uppnå målsättningen att vara en attraktiv 
region med fler konkurrenskraftiga före-
tag som utvecklar och tillvaratar kvinnor 
och mäns kunskaper.

Vad behöver du och ditt företag hjälp 
med för att kunna växa och vara livskraf-
tigt? Berätta för oss hur affärscoachen 
vid Utvecklingsavdelningen i Malå kan 
hjälpa dig med ditt företags utveckling 
genom att:  

• svara på den här korta enkäten 

•kontakta	coachen	direkt:	Aleksandra	Si-
manovskaya, aleksandra.simanovskaya@
mala.se, 0703445568

Kommande insatser: (se annonser sid 33)

• Insats för att nå större marknad: 
workshop i digitalt marknadsföring och 
sökoptimering för företag med webför-
säljning (september 2019)
Anmälan öppnas inom kort. Håll utkik 
efter annonsen. 

• Insats för att förbereda sig inför ägar-
skifte/generationsskifte/företagsförvarv: 
workshop för ”säljare” och ”köpare”, 25 
respektive 26 september. 
Anmälan är öppen. 

     

S

   

     

    

Projekt Näringslivsutvecklings i Möjligheternas Region (NiMR)

Projekt – Utvecklingsavdelningen informerar

Ett samverkansprojekt mellan tio kommuner i 
Västerbottens- och Norrbottens inland.

Vad?

Varför?

Om Satish och Roland för heldagsutbildningar kring framgångsrika ägar- och 
generationskiften 
 
Satish Sen  
 
Satish har de senaste trettio åren arbetat med förvärv av företag samt med fasen efter 
förvärv, det vill säga när de nya ägarna helt eller delvis tar över både drift och ledarskap av 
en verksamhet. Rollerna har varit som köpare, styrelseledamot, rådgivare och konsult. Satish 
arbetar för närvarande med förvärv/ägarskiften inom ett familjeföretag, ett partnerägt, ett 
nordiskt och ett internationellt bolag. 
 
Lärdomarna och erfarenheterna inom området har resulterat i två böcker i ämnet som han 
skrivit tillsammans med Roland Dansell. De har både undervisat och föreläst i ämnet.  
 
Roland Dansell  
 
Roland kommer närmast från rollen som certifierad affärsrådgivare och har tidigare under 
en 20-årsperiod arbetat som auktoriserad revisor. Han har omfattande erfarenhet från att 
ha medverkat som rådgivare i samband med köp- och försäljning av företag och även vid 
andra typer av ägarförändringar. Tillsammans med Satish Sen har han skrivit flera böcker, 
bland annat om ägarutmaningar och ägarskiften. 
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• Ytterligare ett exempel på insats är tjänsten digitaliseringsstrateg 50%,  1 januari - 31 december 2019.

• Ett annat exempel på insats är tjänsten som Ung och Företagsam Utvecklare, som innehas av    
 Anna-Sara Rannerud 1 april 2019 -31 mars 2020. Tjänstgöringsgrad 50%.
 Satsningen delfinansieras av Tillväxtverket och ska bidra till att stärka näringslivet och företagsklimatet i  
 kommunen. Målgruppen är unga. Utvecklingsavdelningen tror på unga människor och vill att de ska tro på  
 sin egen företagsamhet - i Malå.

• Medfinansiering i den nya minigolfbanan.

• Medfinansiering av utredning badhus Malå.

• Gomorron Malå i november, 2019 har tema digitalisering för utveckling och tillväxt.

Projekt/insats Utveckling av näringslivet och före-
tagsklimatet i Malå kommun (de så kallade Bucht - pengarna)

Satsningen innebär att alla 39 kommuner i stödområde 
A (Malå är en av dem) får möjlighet att söka 1,76 miljoner 
kronor per år från Tillväxtverket mellan 2018 och 2020. 
Kommunerna får själva avgöra vad medlen ska användas 
till, förutsatt att pengarna går till näringslivsutveckling och 
satsningar på att förbättra företagsklimatet.

Pengarna ska vara en injektion och syftet är att förbättra 
möjligheterna att utveckla företagsklimatet. De här kommu-
nerna har särskilda utmaningar som påverkar företagens ut-
vecklingsmöjligheter. Det handlar dels om de långa avstånd 
som finns till kunder och leverantörer samt att arbetskraft-
tillgången kan vara begränsad. 

Malå Kommun har valt att satsa på bredden: lägga medel 
på insatser i form av bla. aktiviteter och visstidsanställningar 
som berör alla branscher. 

Verksamhetens syfte:
Malå kommuns lokala utvecklingsstrategi (LUS) och åtgär-
der syftar till, i enlighet med detta förslag, att skapa en till-
växt som är både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. 
Att skapa förutsättningar för utveckling av näringslivet och 
förbättra näringslivsklimatet.
Verksamhetens mål:
Utifrån de prioriteringar som gjorts på lokal nivå i Malå kom-
muns lokala utvecklingsstrategi, LUS, och integrationsstra-
tegi har tre målområden valts ut som särskilt prioriterade 
för att förbättra näringslivsklimatet. Dessa målområden med 
inriktningsmål/åtgärdsförslag är följande:

En nyckel för att kunna bo, leva och verka i hela 
landet är att det finns jobb och företagande. Reger-
ingen har därför gett Tillväxtverket i uppdrag att 
betala ut nära 70 miljoner kronor per år i tre år till 

de kommuner som har det särskilt tufft. Syftet är att 
stärka kommunernas förutsättningar att utveckla 
företagsklimatet och näringslivet.

PLATSBASERAD NÄRINGSLIVSUTVECKLING

1. Fler och växande företag
-  Förbättra möjligheten att starta företag utifrån individuella förutsättningar.
-  Stärka kvinnors och nyanländas makt, inflytande och resurstilldelning.
 Indikator: 50 % bland deltagarna i åtgärden startar företag.
2. Digitala tjänster och affärsmodeller
-  Kompetensutveckling kring digitala affärsmodeller och e-handel mot olika branscher,  
 sektorer och företag. 
 Indikator: Antalet deltagare i åtgärden uppgår till 40 personer under tre år.
3. Livskraftig rennäring i samverkan
-  Integrera skogssamisk renskötsel i planering som påverkar förutsättningar för näringen.
-  Utveckla synergier mellan skogssamisk renskötsel-, kultur och andra företag och brukare  
 av marken.
-  Främja forskning och utbildning gällande skogssamisk renskötsel. 
4. Företagande inom informations- och kommunikationsteknologier
-  Innovationsfrämjande åtgärder inom det digitala området, universitet och näringsliv.
-  Utveckla samarbeten kopplade till skärningspunkter mellan andra branscher och t.ex.  
 IKT, digitala medier, upplevelser och GIS. 
-  Skapa och utveckla mötesplatser som knyter ihop entreprenörer, företag och orter för  
 att nå en nationell och internationell marknad t.ex. genom att skapa virtuella kluster   
 och geografiska noder. 
-  Modellutveckling för hållbara servicelösningar. 

5. Tillgodose samhällets behov av arbetskraft
-  Underlätta inträdet på arbetsmarknaden, exempelvis genom praktik eller   
 annan arbetsplatsförlagd verksamhet, särskilt för ungdomar, utrikesfödda och  
 människor med funktionsvariationer. 
-  Skapa modeller och strukturer för samverkan kring rekrytering och inflyttning. 

INVESTERINGAR I UTBILDNING OCH KOMPETENS

6.. God tillgång till riskkapital och riskvilligt kapital
-  Utveckla modeller för riskkapital och riskvilligt kapital i tidiga skeden. 
-  Skapa förutsättningar för företag att utveckla förmågan att attrahera riskkapital och riskvilligt kapital. 

Frukostmöten Gomorron Malå, deltagande i Luleå arbetsmarknadsmässa (avgift)•information på digitala skärmar på Läro-
säten•artiklar i DN och Dagens Samhälle om Malå •rabatthäfte – erbjudande från handel och besöksnäringen•seminariet 
Transport och entreprenadbranschen – utmaningar och möjligheter under arbetsmarknads- och rekryteringsmässa/tema-
veckan Här finns jobben•Film/dokumentation av Här finns jobben•Medfinansiering av exempelvis projektet Näringslivs-
utveckling i Möjligheternas Region (NiMR)•anställning 25 % av en företagslots med inriktning inflyttarservice för företag/ 
företagsmedarbetare.

• En av satsningar för 2019 är Malå Företagarskolan 3.0 som avslutats.  

• En annan satsning är Malå Sommarentreprenörer som pågår under sommaren. 
Malå Sommarentreprenörer startdes under v.25 där 11 ungdomar medverkar och driver sju företag som ett alternativ till tradi-
tionellt feriearbete.
Under denna tid får de stärka och utveckla sina entreprenöriella egenskaper, träna på försäljning, marknadsföring, får ökat 
ansvarstagande och detta hoppas vi ska bidra till att de kan se en framtid som egna företagare.
Ungdomarna fick en utbildning under v.25 och drev sedan företagen under minst 2 veckor och de flesta har tagit möjligheten 
att fortsätta ända fram till i augusti.
Mentorer för ungdomarna är nätverket UEM (Unga Entreprenörer i Malå) där de kan få råd och stöttning under hela somma-
ren och de erbjuds ett startbidrag som finansieras av Utvecklingsavdelningen vid Malå kommun och Tillväxtverket.

STRUKTURER FÖR INNOVATIV UTVECKLING

Exempel på aktiviteter som finansierades av medlet under 2018 är:

Exempel på aktiviteter som finansieras av medlet under 2019 är:

Utvecklingsavdelningen informerar
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Hälso – och samhällsrummet i Adak. 
Den 23 maj var det äntligen dags att testa check-up- sys-
temet och videokonferensen. Kl. 18:00 anordnades en 
workshop med tema: Vad är ett Hälsorum/Samhällsrum 
och hur använder man det? Till besökare erbjöds informa-
tion och demonstration av utrustning för videokonferens 
och provtagning. 
Medverkade gjorde representanter för projektägaren 
Glesbygdsmedicinskt Centrum/Region Västerbotten i 
Storuman, Malå Sjukstuga, Adakbygdens Byaförening/
Handlarn i Adak, privat näringsliv och Malå kommun. 
Samhällsrummet/Hälsorummet innebär möjligheter till 
patientnära vård, nya modeller för hållbara servicelösning-
ar och mötesplatser mm. 
Kommuninnevånarnas behov blir styrande för tjänsteut-
budet i Samhällsrummet/Hälsorummet.  Arbetet med 
att säkerställa finsiering av driften och huvudmannaskap 
pågår. Projektet avslutas 31 augusti 2019.

För information om öppettider och bokning för privat och 
företagsbruk kontakta Handlarn i Adak. 

Tack alla - med förhoppning om fortsatt gott samarbete!

Välkommen alla kommunmedborgare!

Öppet hus på kommunhuset
Fredag den 30 augusti kl. 14:00 bjuder vi in allmänheten.
Information från kommunledningen, rundvandring och 
hoppborg för barnen m.m..
Vi bjuder på fika och glass till barnen!

Möt fler företagsambassadörer från Malå på Youtube! 
Lär känna Malåföretagare och företagsamma malåbor som delar med 

sig och berättar om entreprenörskap och verksamheter som de driver.
Tag del av deras tankar om livet. 
Tillsammans för utveckling i Malå och regionen! 

Företagsambassadör – filmer på Youtube!

https://www.youtube.com/results?search_query=malå+kommun+utvecklingsavdelningen

Nytt

Aktuellt – Utvecklingsavdelningen informerar



28 29

Under två dagar träffades ca 300 personer från Norrbot-
ten och Västerbotten för att inspireras, få information och 
ställas inför frågorna för att hitta lösningar i vår verksamhet, 
kommun och för våra invånare. Vissa gemensamma föreläs-
ningar som arrangörerna hade ordnat erbjöds alla, sen på 
eftermiddagarna erbjöds workshops med olika teman. Vidare 
knöts många nya kontakter mot andra kommuner, föreläsare, 
organisationer och deras sätt att arbeta mot integration och 
arbetsmarknaden.

Migrationsverket gav en omvärldsanalys och lägesrapport 
för Norrbotten och Västerbotten där de räknar med att det 
kommer att komma cirka 21 000-22 000 asylsökande/år till 
Sverige de närmsta åren framöver. Personer som tas emot i 
kommunerna 2019 ligger på 27 500 och kommande år 2020-
21 blir cirka 20 000/år. Detta i jämförelse med 2015 då vi tog 
emot 60 000 och 2016/2017 då vi tog emot 68 000 personer. 
Återföreningar är svårt att beräkna antalet på för 2019 och 
framöver. Lagen om tillfälliga begränsningar om möjligheter 
att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta gälla till och 
med 19 juli 2021. 
Migrationsverket berättade om omorganisationen inom myn-
digheten där bland annat mot-
tagningsenheterna i Kiruna och 
Östersund stänger juni 2019. 

Arbetsförmedlingen berättar 
om situationen där näringslivets 
efterfrågan är hög, det vill säga 
behovet av arbetskraft. De stora 
utmaningarna ligger i att den 
demografiska utvecklingen är 
negativ in på 2030-talet för 
Norr- och Västerbotten. Det 
kommer att vara fortsatt svårt 

att hitta arbetskraft med lämplig kompetens, detta medför 
utebliven tillväxt och bidrag till välfärdssystemet. Tänkbara 
lösningar för detta är att vi först och främst måste inse att 
vi har ett problem, vi måste förändra rekryteringsbeteen-
det, satsa mer på investeringar i validering, utbildning och 
matchning, öka intern rörlighet och utbildning i företagen, se 
reserverna som finns bland utrikesfödda och personer med 
funktionsnedsättning.

Ett sätt att komma till rätta med detta är att det mås-
te satsas på riktade utbildningar för att komma in på det 
arbete som personerna önskar, stegvis måluppfyllelse för att 
personerna ska se sitt mål men kunna ta olika steg för att nå 
dit där språkträning och arbetslivserfarenhet blir trappsteg i 
måluppfyllelsen. Detta för att kunna lyfta individens intressen, 
egenskaper och erfarenheter även om de inte har en adekvat 
utbildning och behörighet. 
Det kan till exempel handla om en grundutbildning för 
fortsatta studier, få inspiration och en målbild för att stegvis 
komma vidare i arbetslivet.

Genom att följa upp personerna 
under deras utveckling och med 
jämna mellanrum se personens 
utveckling och målbild när den 
förändras eller utvecklas, hjälper vi 
alla till att få rätta kompetenserna 
och hitta arbetskraften i var och en. 
Arbetsgivaren måste tänka om och 
öppna upp för ett annat synsätt där 
inte bara utbildning räknas utan att 
det handlar mer om rätt person på 
rätt plats.
 

Hur tar vi tillvara asylsökande och nyanländas erfarenheter och kompetens i vårt samhälle
Hur stödjer vi män, kvinnor, barn och unga att finna vägen till ett självständigt liv?
Hur arbetar vi med allas rättigheter, skyldigheter och möjligheter? Bättre bemötande – en utbildning för dig som möter asylsö-

kande eller nyanlända.
Anna-Maria Lundkvist Monroy, projektledare, Börje Lindqvist 
biträdande projektledare. Integration och tillväxt, Länsstyrel-
sen Norrbotten.
Genom en webbaserad, flexibel och kostnadsfri utbildning

www.bättrebemötande.se
som ger ökad kunskap om Migrationsprocessen, bättre kultur-
förståelse och verktyg för ett bättre bemötande i olika situa-
tioner. Den riktar sig till alla som i sin yrkesroll eller organisa-
tion, som arbetsgivare eller privatperson möter målgruppen.

Få en förhandsvisning samt tips och råd på hur du kan arbe-
ta med utbildningen enskilt eller i grupp.

Som arbetsgivare, kollega, företagare eller medmänniska kan 
vi tillsammans hjälpas åt med att öka förståelsen, kunskapen 

och verktygen för ett bättre bemötande. Ta gärna kontakt 
med inflyttarservice@mala.se så startar vi en grupp tillsam-
mans.

Eftersom utbildningen ligger på webben kan du genomföra 
den som det passar just dig. Du kan välja att genomföra den 
enskilt eller i en studiegrupp. Sammanlagt tar hela utbildning-
en ca 4 timmar att genomföra. Den finns även i en förkortad 
version. 

Utbildningen ger dig grundläggande fakta om alla delar i 
asylprocessen. Den ökar din kulturkompetens så att det blir 
lättare att förstå kulturkrockar och att hantera konflikter. Du 
får också konkreta tips och råd för ett tydligt bemötande.

Utbildningsinnehållet bygger på filmade sekvenser med olika 
medverkande, där vissa pass har karaktären av kortare före-
läsningar. 
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun/
social-hallbarhet/integration/utbildningen-battre-bemotande.
html

Bättre bemötande

Integrationsservice deltar i ”Se möjligheterna” konferens om integration

Inflyttar- och integrationsservice informerar
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www.gobusiness.nu

Du kanske har ett nystartat företag som 
ska kickas igång, eller en mindre business 
vid sidan av studier eller jobb som du vill 
utforska vidare?  I förinkubatorn Hangout 
får du inspiration och verktyg för att  
konkretisera och driva dina idéer framåt. 

Konceptet innehåller en digital 
föreläsningsserie på sex tillfällen, tre 
individuella samtal med en innovations- 
ledare och veckovisa fikaträffar.

Du kan delta i Hangout från våra olika  
noder i Norr- och Västerbotten eller  
online via Zoom.

föreläsningar:

Hangout är en bra start 
för dig som vill utveckla 
ditt företagande. 

Skanna med 
din mobil-
kamera för 
mer info. 

Hösten 
2019

10 september – GO In
Hitta din vision och vässa affärsidén. Vad är det  
du vill och kan, som andra behöver?

24 september – GO Smart
Lär känna din kund och utforska marknadsbehovet. 
För vem är ditt erbjudande mest intressant?

8 oktober – GO Structured
Lägg grunden för ekonomi och struktur i ditt 
företag. Få koll på fakturering, moms 
och bokföring.

5 november  – GO Brand
Hitta kärnan och riktningen i ditt varumärke. 
Vad står du för, vad är din unika grej och vad vill  
du åstadkomma?

19 november – GO Innovative
Utmana och plussa på dina idéer, och lär dig  
metodiken för att tänka nytt.

3 december –  GO Out
Lär dig sammanfatta och presentera din  
företagsidé på ett säljande sätt. 
Dags att pitcha!

6 FÖRELÄSNINGAR

3 SAMTAL

GO BUSINESS COMMUNITY

Ansök här:

V

V

V

Anmäl dig
senast:

6/9

Helt gratis!

SÅ LYCKAS DU MED 
ETT FÖRETAGSFÖRVÄRV!

INBJUDAN 
TILL WORKSHOP

MÅLGRUPPER
• Potentiella köpare eller nya ägare genom generationsskiften
• Styrelseledamot eller rådgivare som vill arbeta med överlåtanden

26 september
kl 8.30-17.30

Var:
Samhällsrummet/ 

Hälsorummet i Adak 
eller via videokonferensanläggning

i Västerbottens inland

Satish Sen Roland Dansell

Workshopen leds av Satish Sen och Roland 
Dansell som är föreläsare och författare till 
böckerna Framgångsrika ägarskiften och 
Aktivt ägarskap

• Lär dig säkerställa ett ägarskifte steg för steg
• Vilka möjligheter finns för dig som köpare
• Du får arbetsverktyg och processer för de olika stegen
• Praktiska övningar

Anmälan och frågor:

31 augusti via e-post: 
aleksandra.simanovskaya@mala.se. 

Ange vilken dag du vill vara med och 
namn på företaget.

Aleksandra Simanovskaya
Tel 0953-140 61

Medverkar och delfinansierar:
Kostnad:

Kostnad för dig som är 
företagare är 700 kr. 

Paketpris med studie-
material.

SÅ LYCKAS DU MED 
ETT ÄGARSKIFTE

INBJUDAN 
TILL WORKSHOP

MÅLGRUPPER 
• Ägare av företag som står inför ett ägarskifte/ företagsförsäljning
• Styrelseledamot eller rådgivare som vill arbeta med överlåtanden

25 september
kl 8.30-17.30

Var:
Samhällsrummet/ 

Hälsorummet i Adak 
eller via videokonferensanläggning

i Västerbottens inland

Satish Sen Roland Dansell

Workshopen leds av Satish Sen och Roland 
Dansell som är föreläsare och författare till 
böckerna Framgångsrika ägarskiften och 
Aktivt ägarskap

• Lär dig säkerställa ett framgångsrikt ägarskifte steg för steg
• Vilka möjligheter finns för dig som är säljare
• Du får arbetsverktyg och processer för de olika stegen
• Praktiska övningar

Anmälan och frågor:

31 augusti via e-post: 
aleksandra.simanovskaya@mala.se. 

Ange vilken dag du vill vara med och 
namn på företaget.

Aleksandra Simanovskaya
Tel 0953-140 61

Medverkar och delfinansierar:
Kostnad:

Kostnad för dig som är 
företagare är 700 kr. 

Paketpris med studie-
material.

Tänk Nytt
Seminarieserie

Intersective Innovation
i sammarbete med 
Malå & Norsjö 
kommun
present

En möjlighet för utvecklandet av ditt företag

Det hjälper att ha olika perspektiv när man ska hitta nya affärsmöjligheter

På nästa frukostmöte Gomorron Malå, den 29 augusti på Malå 
Hotell, kommer vi att lyfta kompetensförsörjning och hur vi i Malå 
kan gå vidare med att rekrytera personer som är utlandsfödda. 
Inbjudna gäster är Mona Burlin, Arbetsförmedlingen i Skellefteå 
och representanter för Your Will i Örnsköldsvik.

Integrationsservice i Malå informerar om våra tankar och pla-
ner inför framtidens rekryteringar för att möta efterfrågan från 
näringslivet, kommunala verksamheter och de som står till arbets-
marknadens förfogande. 

Håll utkik efter kommande annonsering.

Gomorron Malå

Företagslunch
Lunchdialog med företagare! 
Utvecklingsavdelningen i Malå 
kommun bjuder in till dialog och 
information första fredagen i 
varje månad. Där får du som är 
företagare eller företagsrepre-
sentant aktuell information från 
kommunalråd, kommunchef, 
verksamhetsansvarig vid Utveck-
lingsavdelningen och från andra 
tjänstepersoner.

Vi från kommunen får viktig 
information och frågor av dig 
som vi kan svara på direkt eller ta 
med för svar/åtgärd. Alla betalar 
sin egen lunch. Ingen föranmälan 
krävs. 

Välkommen!

Mera Malå
Mera Malå: arrangeras vid behov, konceptet 
samlar de tjänstepersoner du behöver kom-
ma i kontakt med för att starta/utveckla din 
verksamhet vid ett och samma tillfälle. 

Kontaktperson: 
Anna Karin Horney, enhetschef Utvecklingsavdelning
eller Jim Lundmark, kommunchef. 

Gomorron Malå: arrangeras sista torsdagen i varje månad och 
vid nio tillfällen per år. Kl. 07.30 – 09.00. Plats varierar.

    

Håll koll på 
aktiviteter för näringslivet

i Malå kommun
Använd QR – kod 

 

        eller gå på http://www2.visitmala.se/evenemang 

och välj ”För näringslivet” i sökningen 

Arenor för företagare i kommunenUtvecklingsavdelningen informerar
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Fortsatt trevlig sommar  önskar Utvecklingsavdelningen!

• När företaget ska utvecklas eller växa. För att lättare fokusera på rätt saker och i rätt ordning.

• Stort kontaktnät. Vi har ett stort kontaktnät med olika organisationer och projekt som arbetar 
med företagsfrämjande åtgärder som vi gärna lotsar dig vidare till. Vi hjälper dig reda ut vilka 
du behöver kontakta inom kommunen för att gå vidare med dina idéer.

• När det är dags för en investering. Hur ser det ut med finansiering för ny- och ombyggnad till 
ditt företag? Kanske behövs det köpas in utrustning eller genomföras marknadsföringsinsatser? 
Vi hjälper dig i kontakten med Länsstyrelsen när du behöver söka företagsstöd.

• När du behöver andra insatser. Tveka inte att kontakta oss även med andra frågor. Kanske vill 
du ut på internationella marknader eller har en innovation. Kan vi inte hjälpa dig själva 
så slussar vi dig vidare till rätt instans.

• När du ska komma igång eller utveckla din verksamhet. Känns det krångligt eller vill du bara 
bolla dina idéer? Vi hjälper dig med grunden till affärsplan och budget.

• Gå in på www.verksamt.se och läs mer om hur det är att driva företag. Där finns massor med 
bra tips och sidan länkar även ihop Skatteverket och Bolagsverket så du enkelt kan sköta dina 
företagsärenden online.

• Håll dig informerad: Kolla på vår nya 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 allt eftersom. 
Följ gärna Malå kommun på Facebook ”Malå med allt så nära” för att hålla dig uppdaterad om 
vad som händer i kommunen, eller se http://www2.visitmala.se/evenemang. Där har du möjlighet 
att avgränsa och välja evenemang för näringsliv

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

• Anna Karin Horney, enhetschef, företagslots, kommuninterna uppdrag, projektstöd, 100 %

• Ethel Cavén, vik. integrationssamordnare, 100%.  Semester: 29 juli-6 augusti

• Maria Larsson, företagslots, handläggare 50%. Semester/föräldraledighet: tom. 20 augusti 

• Aleksandra Simanovskaya, 60 % affärscoach Projekt NiMR (Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region) 
     25 % inflyttarservice mot företag/arbetstagare och 5 % företagslots. Semester och föräldraled. tom. 16 aug. 

• Anna-Sara Rannerud, ung och företagsam utvecklare, 50 %

• Patrick Ström, vik integrationssekreterare 100%.
     Ansvarig utgivare: Utvecklingsavdelningen, Malå kommun,  www.mala.se

Utvecklingsavdelningen Malå kommun
Vi finns för dig !

Håll även utkik efter nya videor 
på vår Youtube-kanal 
- Malå Kommun Utvecklingsavdelningen.

Följ oss på Facebook -
Malå med allt så nära.   


