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Varför Malå? I denna pandemins tidevarv och klimatfrå-
gans era kan det vara läge att fundera vad Malå kan ge. 
Genom åren har jag hunnit med att bo på många andra 

ställen. Stora städer, i Mellansverige, i norrländska kuststäder. Jag 
har dessutom haft möjlighet att skapa en mängd nätverk utanför 
Sverige. Vad har då Malå att ge och vilken bild ska vi sprida?

Boende. Om du vill till mycket rimliga priser bo bra så är 
Malå med omnejd ett mycket klokt val. Om du anser att bosta-
den är en handelsvara som du ska tjäna pengar på kanske det 
finns mer “lukrativa” platser. 

Barn och unga. Jämfört med många andra platser jag vistats 
på uppfattar jag Malå tryggt och en plats som erbjuder bra för-
skola, skola och en god kompetens hos lärare och skolpersonal. 
Men naturligtvis krävs en medveten politik för att Malå ska 
kunna fortsätta att vara bra. 

Äldre. Det jag genom äldres anhöriga fått se av Malås om-
sorgsverksamhet har imponerat på mig. Engagerad personal, en 
bra service och inte minst sociala nätverk som ger möjlighet att 
som äldre vara aktiv. Nu “knakar” det lite i välfärdsbygget runt 
omsorgsfrågorna. Ska förändringar genomföras är det viktigt att 
lyssna och respektera personal och brukare.

Jobb och näringsliv. För att vara en liten inlandskommun 
så finns i Malå ett blandat näringsliv med stora aktörer, statlig 
verksamhet, basindustri samt ett antal mindre företag med stor 
bredd. Med en lokal marknad är det viktigt att se och agera i 
en alltmer globaliserad värld där modern teknik ger lands- och 
glesbygd nya möjligheter. Här kan politiken bidra med stra-
tegier som skapas med en bred förankring hos näringsliv och 
fackliga organisationer. Sedan finns i Malå enligt min mening 
stora möjligheter inom besöksnäringen.  Dessutom har vi en 
rennäring och en samisk kultur kopplad till Sveriges sydligaste 
sameby som med kloka strategier naturligtvis kan bidra till en 
utveckling av hela Malå kommun.

Engagemang. Malå har förutom tätorten ett antal byar. Det 
faktum att det pågår, planeras och genomförs en rad insatser 
och investeringar beror i första hand på människors engage-
mang. Ska hela samhället kunna utvecklas behövs det enga-
gemang. Vi har dessutom i Malå ett stort antal människor som 
under stor del av året lever i vår kommun även om de är skrivna 
någon annanstans. Dessa personer, nätverk och kompetens, kan 
vi bli bättre på att tillvarata. Sammantaget, ser jag naturligtvis 
en mängd hot, svårigheter och utmaningar men jag ser också 
möjligheter att leva ett gott liv. Vi Malåbor borde kanske vara 
mer stolta över oss själva. Människors engagemang kommer att 
vara avgörande för hur framtiden formas. Det finns många sätt 
att vara engagerad. Jag väljer att göra det inom politiken. 

I det här numret av Närings-
livsnytt visar Malåborna på 
ett genuint engagemang, en 
mångfald och ett stort driv. 
Vi bidrar alla på vårt sätt 
till ett livskraftigt Malå.

INNEHÅLL

Näringslivsnytt finansieras 
med projektmedel från  
Tillväxtverket.

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

kring företagande!
UTVECKLING- OCH  

ARBETSMARKNADSENHETEN
Anna Karin Horney

Enhetschef, företagslots, kommuninterna 
uppdrag. projektstöd. 

Kamal Blyborg
Integrationssamordnare, 100%. 
Tjänstledig t.o.m 30 maj 2021.

Patrick Ström
Vik. integrationssamordnare, 100% 

t.o.m 31 maj 2021.
Ethel Cavén

Integrationssekreterare, 100%.
Maria I Larsson

Företagslots, handläggare och projekt-
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Aleksandra Simanovskaya
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Anna Israelsson, Grankontoret AB
ANSVARIG UTGIVARE 

Utveckling- och arbetsmarknadsenheten

Vad har stenen betytt för Malå genom historien, vad bety-
der den för oss nu och är stenen bara en sten? 
Ja, för den som till exempel har en sten i skon som ska-

ver kan det kännas så och då är stenen något som måste plockas 
bort så fort som möjligt för att få bort det obehag som den ska-
par.

Stenar som slipats genom århundranden av vatten och vind 
kan ha en helt annan betydelse. En vackert mjuk, slipad sten 
används idag på till exempel olika spa- och healingbehandling-
ar. Stenen förmedlar då trygghet, värme och kraft. 

För barnet som ställer sig nere vid vattnenbrynet för att 
kasta sten förvandlas stenen till en rolig leksak i jakten på att 
kasta den perfekta ”mackan”. Någon sten kanske ligger kvar i 
handen, hamnar i barnets ficka och följer med hem till barnets 
stensamling.

Har du någonsin provat odla i en stenig miljö förmodar jag 
att stenarna orsakat en hel del irritation, men idag ser vi också 
hur hanteringen av stenar i trädgård förändras. Många har lärt 
sig att använda stenar på helt fantastiska och kreativa sätt för att 
dekorera trädgården i en härlig blandning mellan vackra växter 
och stenformationer.

För Malå med omnejd har stenen länge varit hörnstenen som 
stått för stora delar av samhällsutvecklingen. Tack vare att man 
i Adak stötte på ett stort stenblock så öppnades Adakgruvan 
som nu är en viktig del i kommunens historia. Idag har vi blick-
en riktad mot den utveckling som sker i Kristinebergsgruvan, 
som är vår största utpendlingsarbetsplats. 

Scott Geological, EMX och CL prospektering samt SGU, 
med vårt fantastiska borrkärnearkriv, är bara några av de före-
tag som idag finns i kommunen tack vare just stenen. Hur kan 
vi genom vårt borrkärnearkivet vara behjälpliga för att det ska 
etableras fler företag kopplade mot stenen i Malå? 

Vad vi med säkerhet vet är att vi är och kommer att fortsätta 
vara riktigt duktiga på sten.

MIKAEL  
ABRAHAMSSON
(S) Kommunstyrelsens 
förste vice ordförande, 
Malå kommun

Albertina gård

SIDORNA 16-17
Från taxi på Sri Lanka 

till buss i Malå
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TEMA: EN PLATS HÄR OLIKHETER SKAPAR UTVECKLINGSKRAFT

-Det är 3,5 år sedan jag startade 
mitt företag Hjortronstället i 
Norsjö. Då hade jag arbetstränat 

hos Sara som ägde Ekospa. Jag lärde mig otroligt mycket 
under den tiden. När hon bestämde sig för att lägga ner 
och flytta tänkte jag att nu får det bära eller brista, berättar 
Anna Bjuhr och minns tillbaka. 

– Jag gick in i den berömda väggen en tid innan jag 
började arbetsträna på Ekospa. Jag kände direkt att det är 
ju det här jag vill hålla på med. 

Egen firma och en helt ny epok i livet. Det blev utbild-
ning i klassisk massage och fransförlängning. 

– Det har gått bra, men förra årets coronaår var tufft. 
Jag hoppas och tror att vi företagare ser ljuset i tunneln. 

 Nu är det byte av handdukar, nytt munskydd och tvätt-
ning med handsprit innan nästa kund anländer. Men nya 
tider föder nya idéer. 

I slutet av förra året skickade Anna Bjuhr ett sms till 
Marika Lindahl som driver frisörsalongen Studio 8 i Malå. 
Det var startskottet till att Malåborna idag erbjuds bland 
annat klassisk massage och fransförlängningar en dag i 
veckan. Behandlingarna kommer att utökas med lashlift 
lamination och det blir även föreläsningsträffar om näring, 

vitaminer och mineraler framöver.
Var? I eget rum i Studio 8:s nya lokaler. 
– Jag är så tacksam att Marika är så positiv och intres-

serad av allt nytt. Det känns kul att samarbeta med henne, 
säger Anna Bjuhr.

”MALÅ ANDAS VÄRME”

Tankar om pandemin?
"Det gäller att ha svart bälte i att vända på kronor. Det är 
tufft men jag har haft en bra start på året. Så kanske ser 
vi ljuset i tunneln.”

HJORTRONSTÄLLET/ANNA BJUHR
Namn: Anna Bjuhr.
Ålder: 43
Född: ”I Skellefteå (men mina föräldrar är ur-
sprungligen från Norsjö).”
Bor: I Norsjö
Företag: Hjortronstället (enskild firma).
Familj: Två döttrar.
Husdjur: "Kaninen Hilda (hon bor hos mig varan-
nan vecka när barnen kommer hit)."

Ny massör hos frisör

Marika Lindahl har drivit eget 
företag sedan 15 år tillbaka. 
Under många år har Malåbor-

na genom fönstret mot Storgatan sett henne fixa frisyrer. 
Men nu har salongen flyttat till nya lokaler.

– De nya lokalerna är mer anpassade efter en företags-
verksamhet, den gamla var ju faktiskt ett bostadshus från 
början. Vi har blivit flera olika företag som håller till på 
samma plats med olika typer av skönhetsvård, så det känns 
bra att ha hittat en mer anpassad lokal, säger Marika Lin-
dahl. 

Förutom Marikas Studio 8 kommer Hjortronstället 
(som du kan läsa om här intill) att finnas i de nya lokalerna 
en dag i veckan. Så även Carina Kostet som driver Ninna 
Estetic (botox och fillers).

– Vi hyr i Guideline Geos gamla lokaler upp efter Skol-
gatan (Gruvvägen 1) och det känns som en nystart och 
intressant lösning, tycker Marika Lindahl.

Företagarna på Gruvvägen har många idéer i bakfickan 
och några av dem har redan blivit verklighet.

– Jag har passat på att gå några webbaserade utbild-
ningar kring hudboostande behandlingar. Sedan har jag 
fått okej på att blir smyckesåterförsäljare av Rock By 
Sweden och SMOLK, berättar Carina Kostet inspirerat. 

– Och Studio 8 är på gång att byta bokningssystem. Det 
blir digitalt för kunderna, men även när det gäller kassare-

gister med mera, tillägger Marika Lindahl. 
Idag är det bara Marika som jobbar som frisör på Stu-

dio 8. Men under åren har hon samarbetat med företag 
inom skönhet/hälsa. Att ta styrka av varandra som företa-
gare har varit värdefullt. 

Innan eget företag har Marika jobbat både inom äldre-
vården och som anställd frisör, men valde så småningom 
livet som egen företagare för att få bestämma över sig 
själv och sina arbetstider.

– Jag har alltid haft kvar salongen även om jag inte bott 
på orten. Att vara företagare i Malå går bra och jag har 
aldrig haft så roligt som när jag jobbat som frisör. Att lära 
känna alla kunder är så kul och en stor drivkraft.

STUDIO 8         GATAbyter

Vad tänker du på när 
du hör ordet Malå?
"Värme, gemenskap och optimism. Jag 
har alltid trivts i Malå.”

Vad tänker du på när 
du hör ordet Malå?
 ”Hemma, trygghet. Ett bra ställe att 
växa upp på.”

STUDIO 8/ 
MARIKA LINDAHL
Namn: Marika Lindahl.
Ålder: 40.
Bor: Malå.
Företag: Hårsalongen Studio 8.
Barn: ”En nioåring.”
Kuriosa: ”Jag har blivit fotad av Bingo Rimer till 
ett stort uppslag i tidningen QX.”

    Kul med nytt samarbete."
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-Äntligen!
Det är det första hund-

ägaren Mia Hultdin, Kokträsk, spontant tycker 
om att veterinären Ida Askerfelt från Tärnaby har öppnat 
upp en tillfällig veterinärstation i Malå en gång i månaden. 

– Men det verkar vara ett ganska hårt tryck så vi får se 
om det räcker med bara en gång i månaden, säger Ida inn-
an det är dags att undersöka Mia Hultdins hund Vendetta. 

Vendetta är en fyraårig rottweiler som snällt låter sig 
undersökas. Efter att undersökningen är genomförd kan 
matte pusta ut. Knölen på ryggen verkar inte vara något att 
oroa sig för. 

– Det är mestadels hundar i alla former som är inboka-
de här i Malå, jakthundar, draghundar och sällskapshun-
dar. Sedan ska jag genomföra en ultraljudsundersökning 
på en häst och kika i munhålan på en annan, berättar Ida 
Askerfelt. 

Hon är uppvuxen i Uppsala men flyttade till Umeå 
efter avslutad veterinärutbildning. Under några år efter 
utbildningen arbetade hon på hästklinik i Umeå.

– Jag gillade att åka till fjälls på alla ledigheter. Så när 
ett hus blev till salu i Tärnaby var det bara att slå till. Att 
det dessutom var en gammal tandklinik i botten gjorde 
inte saken svårare. 

Nu bor Ida på övervåningen och driver företag på bot-
tenplan. Sedan i januari kommer hon även till Malå en dag 
i månaden. Dock utför hon ingen akutsjukvård på plats, 
det blir mer undersökningar, vaccinering, tandkoll och 

hältutredningar på hästar.
– Jag får hyra en liten lokal i stallet till en symbolisk 

summa av kommunen. Utvecklingsavdelningen på Malå 
kommun ringde mig och frågade om jag hade möjlighet att 
vara här en gång i månaden. De hade fått förfrågan av hä-
stägare som saknade en veterinär på plats. Så här är jag nu, 
i ett fint litet rum i stallet. Det är ju perfekt att ha tillgång 
till både stall och ridhus också. Då kan jag ta emot både 
små och stora djur.

– Hon är så efterlängtad så. Tidigare har jag fått ta 
ledigt en hel dag för att åka med hunden till veterinär 
antingen i Lycksele, Skellefteå eller Arvidsjaur, berättar 
hundägaren Mia Huldtin. 

VETERINÄREN 
FRÅN FJÄLLEN

VETERINÄR
Namn: Ida Askerfelt
Ålder: 31 år
Bor: I Tärnaby
Från: Uppsala
Husdjur: Två hundar, en korthårig 
Vorsteh (Astor) och en Golden 
retriver (Hulken).

Vad tänker du på när 
du hör ordet Malå?
”Jag hade en del hästpatienter från 
Malå när jag jobbade i Umeå, men an-
nars har jag inte haft någon koppling till 
Malå sedan tidigare.”

    Det är mest hundar och 
hästar som är inbokade."

TEMA: EN PLATS HÄR OLIKHETER SKAPAR UTVECKLINGSKRAFT
Brist på veterinärer 
I Sverige finns bara en utbildningsplats för veteri-
närer, på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. 

100 personer per år antas. Medlemsorganisationen 
Svensk Djursjukvård pekar på att det dubbla be-
hövs. Källa: Gröna arbetsgivare
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Tillsammans skapar de mångfald både på det personli-
ga planet men även en bred arbetskunskap utöver det 
vanliga. Här är återbruket och hållbarheten självklar, 

mötet ett måste och gemenskapen allt. Arbetsklimatet tog 
ännu ett steg framåt i och med flytt till nya lokaler på Skol-
gatan 22. Galejan har ömsat skinn och får ta plats.

– Det blev så mycket bättre, högt i tak och luftigt tycker 
våra kunder, berättar Macke Lindahl. Han jobbar på Galejan 
tillsammans med ett femtontal andra.

På Galejan, som drivs i kommunal regi, jobbar de som av 
någon anledning står långt från arbetsmarknaden. De får en 
chans till arbete, praktik eller arbetsträning. 

– Vi hittar jobb utifrån individens behov. De kommer 
själva med många idéer och tankar kring utveckling och hit-
tar nya arbetsuppgifter, berättar Ulrika Bergstedt, verksam-
hetsansvarig på Galejan. 

– Tiden går fort när man är här, jag har något att göra 
som känns meningsfullt, säger Michael Rekonius som arbe-
tat på Galejan sedan ett par år tillbaka.

– För min del handlar det om att få en inkomst och att 
finnas och känna sig behövd, säger Macke Lindahl.

De sitter vid fikaborden, utspridda på behörigt covid- 
avstånd och dricker morgonkaffe. En stund att ses, snacka 

och checka av vad som ska göras under dagen. Varje mor-
gon kommer även fyra ”gubbar” in för att köpa smörgås och 
dricka kaffe. 

EN PLATS DÄR         
          ÄR ALLTmötet

GALEJAN
Starten: Grunden till Galejan lades 1995 med ett pro-
jekt som hade liknande inriktning och samma namn. 
Tre år senare startades Galejan i sin nuvarande form  
för att ge de som står långt från arbetsmarknaden en 
meningsfull vardag och coacha dem till egen försörj-
ning. 
Verksamheten: Genom åren har verksamheten vuxit 
och idag är det såväl second hand-butik som återbruk, 
renovering, fixartjänst för äldre eller de som inte kla-
rar vardagssysslor som snöskottning, tillverkning av 
trähästar, skoställ och täljved, utkörning av mat, grov-
sopshämtning, tvätt, arbete på ÅVC, café, catering 
med mera.
Ägare: Verksamheten drivs av Malå kommun, utveck-
ling- och arbetsmarknadsenheten. Här får de som är 
långt från arbetsmarknaden möjlighet till praktik, jobb 
och arbetsträning. 

    Jag har något att göra 
som känns meningsfullt."

Mikael Nyström, Ulrika Bergstedt 
och Binyam Weldemarinan jobbar 
på Återbruket som är en del av 
Galejans verksamhet. Här tas gamla 
möbler omhand och nya tillverkas.

Macke Lindahl och Harri Nieminen tillverkar trähästar till 
förskolan i Malå. Här i samspråk med Ulrika Bergstedt, verk-
samhetsansvarig på Galejan. 

– Det är trevligt och jag har till och med fått lite närmare hit sedan 
Galejan flyttade, berättar Kurt Bergström (en av de där fyra gubbarna 
som ses på Galejan varje morgon).

– Ingen dag är den andra lik. Ena dagen kör vi möbler från ett döds-
bo och hämtar matlådor för utkörning från Grytan, nästa dag renoverar 
vi möbler och hjälper till vid ÅVC:n, berättar enhetschef Ulrika Berg-
stedt.

Kommunen hyr de nya lokalerna av Kunossons Bil & Maskin AB. 
Lokalerna har tidigare varit både HVB-hem och arbetsplats för Samhall. 
Men nu flödar kreativiteten i och med Galejans intåg. En grön Malå-
spark tar form, fler ska det bli, en gungstol formgiven av Harri Niemi-
nen växer fram och framöver, när pandemin lättat, startar försäljning av 
lättare luncher.

TEMA: EN PLATS HÄR OLIKHETER SKAPAR UTVECKLINGSKRAFT

Vilka tjänster anlitas 
Galejan för av Malå-
bostaden?
– De kör nästan allt 
sopavfall från våra fast-
igheter, allt utom hus-
hållssopor. Utför även 
viss städning i soprum. 
Det finns säkert mycket 
fler tjänster vi skulle 
kunna anlita Galejan 
till på sikt, men inget vi 
funderat på i dagsläget.

Vilka tjänster anlitas Galejan för av Per & 
Lotta Tidlösa Design?
– Först började vi anlita Galejan för att hämta 
wellpapp, plast med mera. Sedan upptäckte vi 
att de även gick att anlita dem för utkörning 
av möbler. De har en bred kompetens så vi får 
se om ytterligare behov av deras hjälp uppstår 
framöver.

Vilka tjänster anlitas 
Galejan för av Impulse 
Radar?
– Vi anlitar dem för 
upphämtning av våra 
sopor som wellpapp, 
plast och metall och så 
vidare. Det är toppen att 
de finns. Tidigare gjorde 
vi det själva men nu kan 
vi lägga den tiden på 
annat.

röster om Galejan3
DANIEL RISBERG, VD,  
MALÅBOSTADEN AB

LOTTA JONSSON, DELÄGARE, 
PER & LOTTA TIDLÖSA DESIGN

KENNETH JAKOBSSON, DELÄGARE, 
IMPULSE RADAR

FOTO: MALÅ KOMMUN

FOTO: L. HENNINGSSON
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Påsken 2020 var alla stugor som hör till Malå Hotell 
och Ski Event fullbokade. Sedan slog pandemin 
till ordentligt i Västerbotten och det allmänna rådet 

blev: Inga onödiga resor bör genomföras. 
– Alla avbokade. Då fick vi tänka till. Så vi erbjöd alla 

gäster att återkomma nästa påsk eftersom de redan betalat, 
och de nappade på förslaget. Så nu till påsk har vi fullbo-
kade stugor, berättar Artur Prifti som driver hotellet och 
fortsätter: 

– Vi har försökt att vara flexibla genom hela pande-
mitiden. Det gäller allt från frukost vid borden istället för 
buffé till att kunden ska kunna checka in och ut själv från 
stugorna. Att hela tiden försöka anpassa läget och hitta 
lösningar till kunderna, det är en utmaning men inte en 
omöjlighet.

Det har gått nio år sedan Artur och Vlora Prifti flyttade 
med barnen från Luleå till Malå för att ta över hotelldrif-
ten. Barnen var 4 och 7 år gamla och de tyckte att det var 
en bra tid i livet att göra något nytt. 

Artur Prifti, född och uppväxt i Albanien, hade redan 
jobbat inom restaurangbranschen i många år. 

– Jag har jobbat som kock och hovmästare innan jag 
startade och drev egen restaurang i Luleå. Jag och Vlora 
hann med två år i Göteborg också med små barn, men triv-
des inte och saknade faktisk vintern i norr, familjen och 
vännerna.

 Så de tog sig an Malå hotell och ett liv 
på ny ort i norr igen. 

Idag har hotellet fem anställda. Perso-
nalen är enligt Artur mångsysslare och får rycka in där det 
behövs. 

– Personalen är en stor styrka. Elio Mazniku har jobbat 
som kock i sex år på hotellet. Sokol Horanlli är en mång-
sysslare som kan nästan allt om byggnaden och husfrun 
Ferwoini som har jobbat i 15 år och alltid levererat fräscha 
rum och trivsam miljö. 

– Nu, i och med pandemin, har vi slutat helt med 
lunchservering och försöker ta vårt ansvar för att minska 
smittspridningen. 

Idag har hotellet ett okej flöde av gäster, bara svenskar, 
mest från kuststäderna Skellefteå, Umeå och Piteå. 

En del finska jägare har varit inbokade för fågeljakt. 
– Men vi förlorade 40 procent i intäkter under fjolåret. 

Vissa månader har det legat likt tidigare år men nästa må-
nad kunde det vara en minskning med 70 procent.

– Vi försöker vara mentalt förbereda på att pandemin 
fortsätter. Händer det något annat är det bara en bonus, 
avslutar Artur Prifti som inte än vet vad han och Vlora 
kommer att ta sig an efter tiden på Malå hotell. 

I höst är det dags att lämna över hotellet till någon an-
nan.

Idén har funnits i många år, men av 
olika anledningar inte blivit av. 
Så kom pandemin och då dök 

tillfället upp.
– Det gäller att ro med så många åror som möjligt just 

nu, säger André Nyström som driver Frasses och servi-
cestationen Frendo.

Idén handlar om utökad lunchservering i form av hus-
manskost under vardagar. 

– Sedan har vi fördelen att redan ha take away i och 
med Frasses-konceptet så vi kan därmed erbjuda lunchlå-
dor i dessa pandemitider. Dessutom har vi anställt en kock, 
Tommy Sjöström. Vi har aldrig haft en kock anställd, att 
vi nu har Tommy känns otroligt värdefullt för framtiden, 
säger André Nyström.

Det som sedan blir över efter dagens lunch förpackas 
och säljs i Frendos butik.

– Vi håller nere svinnet av både mat och pengar.
Det har gått nästan exakt (12 mars 2012) nio år sedan 

Frasses öppnades i Malå i lokaler intill Frendo. Nu finns 
också så kallade förmånscyklar som företag kan erbjuda 
sina anställda, minigolfbana på baksidan, försäljning av 
Scott-kläder, dagens lunch och fler idéer är på gång. 

– Jag har många fler idéer som får vänta tills den dagen 
det kan bli verklighet. Nu är fokus på att klara pandemin, 
säger André Nyström.

HITTAR LÖSNINGAR

ARTUR PRIFTI
Ålder: 41.
Familj: Fru (Vlora) och två barn, 
13 och 17 år gamla.
Född: Albanien.
Bor: Luleå och Malå.
Intressen: Fiske, vandring, laga 
mat ute i naturen. 

husmanskostBURGARE  +
VAD ÄR VAD?
Frendo: Konceptet Frendo innebär att där finns en 
servicestation i form av snabbmat, kaffe, biltillbehör 
med mera. Men utöver det erbjuder varje butik ett lo-
kalt sortiment som varierar beroende på vilken Fren-
do du besöker i Sverige. Butikerna drivs av fristående 
entreprenörer.
Ingo: Ingo är ett varumärke som ägs av kanadensiska 
Alimentation Couche-Tard, som också äger Circle K. 
I Malå är det Ingo som står för bensinpumparna hos 
Frendo.
Frasses: Att driva Frasses innebär att du driver eget 
men får nyttja Frasses-konceptet, deras inköpsavtal, 
menyer med mera.

ANDRÈ NYSTRÖM
Ålder: 44 år
Familj: Fru (Malin), 2 barn
Bor: Malå
Driver: 2 bolag
Fritid: "Åker utförs, båda barna 
tävlar i slalom så i alla fall inn-
an pandemin blev det en del 
skjutsande.”

Vad tänker du på när 
du hör ordet Malå?
”Framtid.” André Nyström

Just idag står Sylvia Pietsch och Tommy 
Sjöström bakom disken på Frasses.

Vad tänker du på när 
du hör ordet Malå?
 ”Vinter och turism. Det har varit Malås 
styrka genom tiderna.” 

TEMA: EN PLATS HÄR OLIKHETER SKAPAR UTVECKLINGSKRAFT
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             I FJÄRDE 
GENERATION
Lokalt

För snart 130 år sedan tog pigan Alber-
tina från norra Fårträsk saken i egna 
händer. Hon hade länge funderat på att 

skaffa en egen gård och nu hittat en plats att slå sig ner på, 
det som senare kom att kallas Östra Fårträsk. Det här var 
precis innan laga skifte tog form i norra Sverige, vilket 
betydde att Albertina fritt kunde syna ut ett gårdsställe på 
byns mark och bybor lejdes att timra upp ett hus som hon 
några år senare flyttade in i.

– Jag tror nästan att hon hade på känn att hon gjorde en 
bra investering. Albertina var före sin tid och förstod kan-
ske att hon som ensamstående kvinna aldrig skulle få en 
egen gård ifall laga skifte trädde i kraft innan hon fick tag 
på mark, säger Jörgen Norén som idag är fjärde generation 
på gården som Albertina byggde upp. 

Albertina gifte sig så småningom med Georg Norén 
från Norsjö som kommit till trakten för skogsarbete. Ge-
org tog med sig sina fyra barn sedan han blivit änkeman 
något år tidigare och så flyttade de alla in i huset tillsam-
mans. 

Idag bor fjärde generationen på gården och lantbruket 
lever. Sedan Jörgen Norén tog över gården 1989 har det 
gått från några mjölkkor till renodlad köttproduktion och 
gårdsbutik. 

– Våra kalvar köps in när de är ungefär 3 månader. Se-
dan får de gå här på lösdrift tills de är redo för slakt, berät-
tar Jörgen Norén.

Kalvarna köps från bland annat Lönås och 
djuren skickas sedan till ett slakteri i Luleå. 

– Jag lejer bort styckning och paketering. Sedan skick-
ar jag en hel del till rökeriet i Rusksele. 

Just nu står 54 kalvar inne i ladugården. De går lösa i 
stora boxar med åtta kompisar i samma ålder i varje box. 
Sommar, höst och en bit in på vintern får de gå ute vissa 
stunder. 

– Vi kan inte ha alla ute samtidigt. De går tillsammans i 
boxar med jämngamla. De följs åt hela tiden och gruppvis 
får de gå ut i tur och ordning. Det går inte att blanda olika 
åldrar, då kan det uppstå bråk. 

Det finns inget krav på utevistelse för köttdjur, men på 
Albertina gård får djuren ändå tillgång till utemiljön.

– Det är dock ett äventyr varje sommar när de ska gå 
ute. Det är inte så lätt att stänga in unga kalvar. Genom 
åren har jag lärt mig att man inte kan stänga dem inne utan 
elstängsel, säger Jörgen och berättar om ystra tjurar som 
orsakat smärre kaos på gården efter att ha upptäckt att 
stängslet inte var ett oöverkomligt hinder. 

Trots pandemi så är försäljningen under kontroll. Det 
är stamkunder (privata) och en handfull butiker som köper 
kött, resterande delen har tidigare sålts via gårdsbutiken. 

– Vi har inte drabbats så mycket av pandemin, kunder 
ringer och bokar tid och då öppnar vi gårdsbutiken och de 
kan lugnt handla utan att trängas med andra, säger Jörgen 
Norén. 

JÖRGEN NORÈN
Ålder: 52.
Bor: Östra Fårträsk.
Familj: Sambo och 4 barn sedan tidigare förhållande.
Driver: Albertina gård, föder upp köttdjur.
Fritid: Längdskidor, rullskidor. Ute i skog och mark. ”Gillar att 
vara i skogen, ta sikte på en bergstopp och bara gå dit.” Har 
åkt Vasaloppet fem år i rad. 
Kuriosa: Det går åt cirka 400 ensilagebalar per år på gården.

Vad tänker du på när 
du hör ordet Malå?
 ”Om jag tänker Malå i ett vidare 
begrepp så betyder det Hemma.” 

TEMA: EN PLATS HÄR OLIKHETER SKAPAR UTVECKLINGSKRAFT
Inlandsmat: Inlandsmat är en ideell förening för små-
skaliga livsmedelsproducenter främst i Västerbottens 
inland. Förening som bildades 2001 och har idag 15 med-

lemsföretag. Företagen finns inom kommunerna Sorsele, 
Malå, Norsjö, Lycksele och Arvidsjaur.  
 Källa: inlandsmat.se
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Som ensamkommande flykting kom Abbas 
Akhlagi till Sverige och Malmö för snart 
sju år sedan. Efter några dagar i Malmö fick 

Abbas Akhlagi, 24 år, veta att han skulle flytta till 
Skellefteå.

– När jag klev ut befann jag mig i Malå. Jag 
vet faktiskt inte vad som gick fel, kanske fick jag 
bara fel information, berättar Abbas och fortsät-
ter:

– Just där och då spelade det ingen roll. Jag 
hade varken koll på var Skellefteå eller Malå var. 

Idag tycker han det var toppen att han hamna-
de just i Malå. Här har han hunnit med att få ett 
fast arbete och gifta sig. 

– Jag brukar säga att det var här jag började 
om mitt liv. Här har jag valt att bo och leva och 
jag försöker lära mig hela tiden.

Lära sig språket, arbetet och att tyda svenska 
koder och outtalade regler. Något som enligt Ab-
bas tar tid och eftersom det är så stor skillnad på 
den kultur han själv kommer från, född och upp-
vuxen i Afganistan, till den svenska lagomheten. 

– Plötsligt kan folk här skratta åt något och 
jag själv har inte fattat någonting. Men jag lär 
mig, säger han och skrattar.

För sju år sedan fick Abbas Akhlagi boende 
på Kompassen, ett hem för ensamkommande 

som idag inte finns kvar. Han började att 
plugga in alla årskurser för att kunna gå vi-

dare till gymnasiet. 
– Det är tufft. Man ska lära sig ett nytt språk 

och plugga in många år under kort tid. Men det 
går. När jag började gymnasieprogrammet Vård- 
och omsorg i Lycksele valde jag att också vika-
riera där jag kunde för att lära mig snabbare.

Plugg på dagtid, vikariat på kvällar, helger 
och somrarna. Vikariat och extrajobb på samma 
boende som han själv en gång bodde på, inom 
vården och på Ica i Malå. 

– Det är så man lär sig bäst. Visst kan du plug-
ga men det går fortare att lära sig språket och den 
svenska kulturen om du arbetar, tipsar Abbas.

Idag är han gift, arbetar på Ica och ser positivt 
på framtiden. 

ATT BÖRJA 
ETTnytt liv

ABBAS AKHLAGI
Ålder: 24.
Bor: Malå.
Familj: Gift med Soqra 
Ebrahimi.
Född: Afganistan.
Kom till Sverige: 2014.
Jobbar: Ica.
Ser på tv: Persiska serier, 
Idol, Talang mm.

    Plötsligt kan folk här skratta åt något, 
och jag har själv inte fattat någonting. Men 
jag lär mig.
"

Vad tänker 
du på när 
du hör ordet 
Malå?
"Det var i Malå jag började 
om mitt liv."

För drygt ett år sedan väcktes idén hos Ma-
låbon Stefan Marklund. En polare från 
Skellefteå hade spånat på en padelhall och 

Stefan tyckte det lät som en toppenidé. 
– Men ingenting hände. Det var liksom ingen 

som tog tag i saken. Så jag berättade om idén till 
Erik som inte var sen att haka på, berättar Stefan 
Marklund (till vänster i bild).

– Padel ligger i tiden, det är populärt och en-
kelt. Men framför allt finns det inte lokalt så det 
här blir en service till ortsborna och framöver 
även turister, kompletterar Erik Lindblom. 

– Precis, vi hoppas kunna bidra till ett attrakti-
vare Malå, fyller Stefan i.

Stefan Marklund har god erfarenhet från 
näringslivet som företagare sedan många år till-
baka, Erik har erfarenheten från föreningslivet. 
En bra kombination när en ny sport ska få fäste i 
Malå. 

– Vi har ett stort idrottsintresse båda två. Visst 
har vi funderat på om det är läge att starta, men 
man måste våga, säger Erik Lindblom som till 
vardags arbetar som skolchef i Malå. 

En lokal på industriområdet i Malå finns 
tillgänglig. Där är padelbanan uppbyggd och pa-
delintresserade kan börja nyttja banan, snart. 

– Vi har även installerat en förbränningstoalett 
och fixat ett ställe där man kan hänga av sig klä-
der och slappa lite efter passet (ett omklädnings-
rum). Nu väntar vi bara på banan som är beställd 
från Spanien, berättar Stefan. 

Kunderna kan boka och betala banavgiften 
digitalt. Därefter får de en fyrsiffrig kod för att ta 
sig in i lokalen och nyttja banan. 

– Vi har många idéer om framtiden, kanske 
blir det ett seriespel så småningom, berättar Erik 
Lindblom som också vill lyfta fram alla ideella 
krafter:

– Det är många ideella som engagerat sig, 
som att fixa till i lokalen, eller att skissa fram vår 
nya logga vilket är otroligt tacksamt.

PADELHALL I APRIL

PADEL
• Padel (eller padeltennis) är en racketsport 
som kan ses som en blandning mellan tennis 
och squash. 
• Spelades alltid dubbel (alltså 4 spelare to-
talt). Idag finns även singelbanor.
• Skapare av sporten heter Enrique Corcuera. 
Det var i Centralamerika sporten tog form. 
 Källa: padelregler.se
Läs mer om Malå padel: malapadel.com

TEMA: EN PLATS HÄR OLIKHETER SKAPAR UTVECKLINGSKRAFT
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"IBLAND 
MÅSTE DU   
           "kämpa
Ravi Poovalapillai Sabapathy,55, sitter vid köks-

bordet i Malå i villan från 1968. 
- Jag har renoverat det mesta själv med hjälp 

av vänner, dränerat om, tapetserat, målat, säger han 
glatt. 

Ravi kom, tillsammans med sin fru Malarwily, från 
Sri Lanka till Sverige för 12 år sedan. De flydde från 
kriget och fick ett boende i Sorsele. Bara ett år senare 
valde de att flytta till Malå.

– Vi hade många vänner från Sri Lanka som bodde 
här då och som också kom hit samtidigt som oss. Idag 
bor ingen av dem kvar, det är bara vi. De har flyttat sö-
derut. Dock bor några familjer fortfarande kvar i Sorse-
le, säger Ravi. 

Det har varit en lång resa under dessa 12 år. Att läm-
na sitt hemland är svårt. Att komma till ett nytt land, 
lära sig språket och skaffa ett jobb är också en utma-
ning. 

– Oj vad det var svårt att lära sig språket. Jag började 
snabbt på SFI och vi fick mycket hjälp av Malå kom-
mun och Håkan Stråge, berättar Ravi och fortsätter:

– Att lära sig den vardagliga svenskan är en sak, men 
när jag sedan gick utbildning till busschaufför var det 
tufft med alla svåra ord. Att läsa den där tunga boken 
var bland det svåraste jag gjort. Men ibland måste du 
kämpa.

I Sri Lanka arbetade Ravi som taxichaufför, körde 
lastbil och buss. Inget av det gäller i Sverige och alla 
utbildningar och körkort måste läsas in på nytt. 

– Jag gjorde det och klarade det. Fick jobb direkt ef-
ter utbildningen på Arctic Bus. Idag jobbar jag för Skel-
lefteåbuss och kör skolturer och linjetrafik. Och min fru 
har fått arbete på Grytan, så vi klarar oss bra.

För tre år sedan adopterade Ravi och Malarwily sys-
terdottern Dalony, idag 15 år, och som då bodde med sin 
mormor på Sri Lanka. De vill även adoptera Malarwi-
lys brorsdotter, men regelverket i Sverige försvårar då 
brorsdottern nyss fyllt 18 år och räknas som vuxen.

– Det är jobbigt för oss. Vi vill hjälpa till och skapa 
ett bättre liv för henne. Så just nu är vi lite oroliga och 
har inte hört något från Migrationsverket, berättar Ravi.

Trots en hel del oro över släkten på Sri Lanka och 
hur framtiden ska te sig är Ravi positiv och berättar gär-
na om skillnaderna mellan Sri Lanka och Sverige:

– Det är så mycket enklare att köra buss i Sverige 
trots snö och halka. Det är reglerat och man vet vad som 
gäller. Det där med trafikregler på Sri Lanka var sisådär, 
säger han och skrattar.

Hon är spindeln i nätet säger hennes kolle-
gor. 

– Ja, jag försöker vara där jag behövs, 
säger Eija Kjäll som sedan sju år tillbaka arbetar 
som praktiksamordnare på Malå kommun. 

Hennes arbete består i att hjälpa dem som står 
långt från arbetsmarknaden ut på praktik.

– Det kan var både inom kommunal verk-
samhet, men behövs det så kollar jag även med 
privata företag i Malå om det går att ordna en 
praktikplats.

– De som ger mig uppdragen är framför allt 
arbetsförmedlingen, men ibland också socialför-
valtningen på kommunen. Mitt arbete handlar om 
att jag försöker hjälpa de som är arbetslösa och 
har varit det under en lång tid till ett fungerande 
arbetsliv. 

Förutom att försöka hitta en lämplig praktik-
plats åt de arbetssökande följer Eija även med på 
praktikplatsen som handledare om det behövs.

– Det kan vara ganska nervöst att börja på 
praktik och då kan jag vara med som stöd första 
tiden. En praktik sträcker sig ofta mellan tre och 
sex månader, under den tiden gör jag uppfölj-
ningar för att se hur det går för personen på sin 
praktikplats, berättar Eija entusiastiskt.

– Men ibland handlar det inte om praktik. När 
jag kommer i kontakt med en som varit långtids-
arbetslös går vi igenom situationen och då kan vi 
tillsammans upptäcka att det kanske passar bättre 
med en utbildning eller att läsa upp betygen istäl-
let för en praktikplats.

Sedan arbetar Eija Kjäll med något som kallas 
för ”extratjänster” inom kommunens verksamhet. 
Det är en arbetsmarknadsåtgärd, utlyst av arbets-
förmedlingen, som ska ge exempelvis nyanlända 
eller långtidsarbetslösa ett heltidsjobb som är 
utöver ordinarie uppgifter på arbetsplatsen. 

– Samtidigt som man exempelvis pluggar 
på SFI kan man få möjlighet att få heltidsarbe-
te inom kommunen i max två år. Det skapar en 
snabbare väg in i samhället och språket.

HJÄLP TILL PRAKTIK

Vad tänker du på när 
du hör ordet Malå?
”Vi flyttade hit till Malå för tio år sedan då 
servicen i Kriberg började försvinna. Här 
fanns liksom allt vi behövde.”

EIJA KJÄLL
Ålder: 60
Bor: Malå
Fritid: ”Nu i coronatider blir 
det promenader och längd-
skidåkning.” FO
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Eija Kjäll  
hjälper till 
när nyan-
lända ska 
månads-
redovisa.

FOTO: MALÅ KOMMUN

RAVI POOVALAPILLAI SABAPATHY
Ålder: 55 år.
Bor: Villa i Malå.
Familj: Fru Malarwily, dottern Dalony.
Fritid: Träffa vänner, fiska. STRIDERNA PÅ SRI LANKA

Konflikten på Sri Lanka har en historia 
så långt tillbaka som 1948 då landet 
blev självständigt. Starten på inbör-
deskriget, då separatisterna tog till 
vapen, räknas till år 1983. 
Det handlar om en våldsam konflikt 
mellan regeringen och militanta sepa-
ratister (de tamilska tigrarna).
2006 upptogs striderna trots vapen-
vila.  Källa: Wikipedia

Vad tänker du på när 
du hör ordet Malå?

 ”Fint samhälle och fina människor. Alla 
är så hjälpsamma och glada. Det har 
blivit mitt nya hemland.” 
 Ravi Poovalapillai Sabapathy
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Workshop med Carlos 
Rojas (på bilden). 

Vi jobbar med goda förebilder, Malåam-
bassadörer, och skulle vilja få kontakt med 
er på ert företag där ni jobbar med en bra, 
intressant och målinriktad verksamhet 
som främjar mångfald, jämställdhet och 
har tydliga framtidsvisioner. 
Vi skulle vilja utveckla in gång ar till de 
privata arbetsgivarna för att ta fram 
praktikplat ser för nyan län da samt upp-
muntra och stödja de priva ta arbetsgi-
varna med infor mation om fördelar med 
att ha personal med breda språkliga och 
kulturella erfa renheter m.m. Välkommen 
att höra av dig!
INFLYTTAR- OCH  
INTEGRATIONSSERVICE
Ethel Cavén
ethel.caven@mala.se eller 0953-14074 
så bokar vi ett teamsfika tillsammans

EU:s vattendirektiv närmar sig den tredje och sista cykeln. I december 
kommer Vattenmyndigheterna besluta om lokala bindande miljökvali-
tetsnormer som inte går att överklaga. Det innebär att när du som fastig-
hetsägare eller brukare får miljötillsyn eller ska söka tillstånd för något 
som påverkar vattnet, så kommer den beslutade klassningen spela stor 
roll för vilka villkor du får som företagare.

Du kan påverka villkoren för vatten i din hembygd i VISS (Vatteninfor-
mationssystem Sverige) senast den 30 april 2021. 
Här kan du lämna dina synpunkter 
(scanna QR-koden så kommer du till hemsidan)

NORSJÖ MALÅ LRF
genom Ordförande
Cecilia Wahlberg Roslund

Regeringen har fattat beslut om ändringar i 
avfallsförordningen som innebär att en utökad 
anteckningsskyldighet trädde i kraft den 1 au-
gusti 2020. Från och med 1 november 2020 
ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt 
avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Sverige behöver ha bättre uppsikt över sitt farli-
ga avfall. Farligt avfallkräver särskild hantering 
eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, 
frätande eller giftigt för människor och miljö. Den senaste statistiken vi-
sar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men 
statistiken är osäker, uppdateras sällan och tillsynsmyndigheter har svårt 
att följa flödet av farligt avfall.

Dessutom behöver Sverige uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på av-
fallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska 
finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om rapportering av farligt avfall.

Syftet med ett skogsprogram är att skapa för-
utsättningar för en bred och konstruktiv dialog 
om skogens roll för ett hållbart samhälle och 
en växande bioekonomi. Idag har drygt ett 
hundra länder i världen, inklusive Sverige,  
nationella skogsprogram. I strategin för Sveri-
ges nationella skogsprogram föreslogs att den 
regionala dimensionen bör användas till att 
skapa regionalt engagemang och kraftsamla 
för att nå målen.  Därför pågår nu regionala 
skogsprogram i Sveriges alla län – däribland i 
Västerbottens län. Framgången för länets re-
gionala skogsprogram är helt beroende av alla 
er som brinner för att utveckla skogliga värden 
och verksamheter. Nu hoppas vi att ni vill delta 
i genomförandet av skogsprogrammet. 
Läs mer på: skogsprogramvasterbotten.se

Information om vad som är på gång i den sa-
miska förvaltningen i Malå kommun.
* I ett projektsamarbete med V8-kommuner-
na och samiska förvaltningskommuner har vi 
startat upp en samisk kulturbuss, Julla Májja 
som kommer att besöka kommunerna. Tidigare 
fanns det den samiska bokbussen som utgick 
från Hattfjelldal, Norge. Malå kommer att få ta 
del av kulturbussen under våren då den har sin 
premiärtur. Det kommer annonser när det blir 
aktuellt.
* Det arbetas med skyltning på umesamiska 
och svenska på den nya Uvddaskuvlla Tjambo 
/ Förskolan Tjambo. De kommer snart att sy-
nas på byggnaden. Samiska samordnaren har 
gjort ett studiebesök för att se alla möjligheter 
med samisk kultur och språket i verksamheten.
* Kartor över Malå kommun med de ursprung-
liga umesamiska namnen är aktuella som en 
del i revitalisering av språket. Det är samer 
från Malå, Bertil Marklund och Olav Kohro-
nen, som samarbetar med övriga förvaltnings-
kommuner.
* Det har varit en process kring Nilagubbens 
vara och icke-vara som resulterade i att kom-
munen gjorde en utredning hur man skulle 
synliggöra den skogssamiska kulturen i Malå 
kommun. Det kom på förslag att enprocents-
regeln är en ekonomisk princip för offentlig 
konst som innebär att cirka en procent av den 
totala budgeten avsätts för konstnärlig gestalt-
ning för att synliggöra skogssamiska kulturen. 
Utifrån samiskt samråd framkom det att man 
ville ha en samisk kulturpark i de lappskat-
telanden som finns och det skulle finansieras 
från annat håll och inte genom förslaget om 
enprocentsregeln. Kommunstyrelsen i Malå 
kommun kommer att ge stöd att synliggöra den 
skogssamiska kulturen i någon form. En sa-
misk arbetsgrupp kommer att arbeta med idéer 
med kulturparken under våren i samarbete med 
Maria Larsson, kultur- och tekniska enheten.
* Det pågår också webbföreläsningar som för-
valtningskommuner finansierar tillsammans.  

Tillväxtverket erbjuder inom kort utveck-
lingscheckar som ska bidra till att öka 
natur- och ekoturismföretags förmåga att 
utveckla och ställa om sin verksamhet. 
Stödet är en del i ett uppdrag som reger-
ingen har gett Tillväxtverket som handlar 
om att stärka förändringsförmågan och 
omställningen i besöksnäringsföretag. Ut-
lysningen är planerad att omfatta cirka 20 
miljoner kronor och ni kan ansöka om 50 
000-150 000 kronor för ert projekt.
Uppgift om öppnande
Utlysningen planerar att öppna under för-
sta halvan av mars 2021.

Checken kan användas till
målgrupps- och marknadsanalyser
att styra om/anpassa befintlig verksamhet 
till följderna av pandemin, klimatomställ-
ning/behovet av mindre klimatpåverkan 
och den digitala strukturomvandlingen
omarbetning av marknadskommunikation 
eller särskilda marknadsföringsinsatser 
mot ny målgrupp, digital utveckling, till 
exempel av digitala boknings- och försälj-
ningskanaler, investeringar och arbetsin-
satser för att utveckla hållbara produkter 
och tjänster, hållbarhetsinsatser, till exem-
pel certifieringar.
Mer om Tillväxtverkets arbete för att stär-
ka svensk besöksnäring.
Läs mer på tillväxtverket.se
KONTAKT
Daniel Thuresson
Telefon: 08-681 77 11
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Checkar för företag inom  
natur- och ekoturism

Företagare är skyldiga att  
rapportera farligt avfall

Om Skogsprogrammet

Samisk förvaltningskommunEU:s vattendirektivLångsiktig integration
Malå – en attraktiv plats där olikheter skapar 
utvecklingskraft.
För att mottagandet och integrationen ska 
fungera på längre sikt så är det viktigt att 
kommunen genom samsyn och samhandling, 
i samverkan med andra aktörer, arbetar lång-
siktigt med följande fokusområden:
• Öka inflyttningen och tillvarata nyinflytta-
des kompetens.
• Service, stöd och utbildning som är till-
gänglig och bra för alla.
• Stärka den sociala sammanhållningen.

För att jobba mot dessa fokusområden har Inflyttar- och integrationsservice 
hållit i en workshop för både politiker och tjänstepersoner i kommunen.
Uppgiften gick ut på att vrida och vända på begreppet om vad delaktighet och 
integrering är.  Deltagarna fick först i uppgift att diskutera vilket agerande 
och vilket arbetssätt som skulle skapa minsta möjliga inkludering och inte-
gration i vår kommun. Sen fick vi vända på förslagen för att tillskapa bästa 
möjliga delaktighet och hur vi i den roll som politiker, tjänsteperson eller ci-
vilperson i samhället kan främja detta. 

Hur vi kommer att lyckas med integration och delaktighet av alla kommu-
nens invånare, beror till stor del på det sätt och det mottagande som var och 
en som bor i kommunen ger de nyinflyttade oavsett ursprung och bakgrund. 
Ett lyckat integrationsarbete skapas genom att förstå betydelsen av allas del-
aktighet och allas möjlighet att påverka samhället i den riktningen.  

Frågorna som diskuterades handlade om bemötande, arbetsmöjligheter och 
sociala nätverksmöjligheter. Genom att ha ett öppet synsätt och arbetssätt där 
vi ser de brister och områden som finns att utveckla och arbeta vidare med, 
men också förstår att vi är på rätt väg, skapar vi integration.

Hur säkerhetsställer vi att en person som flyttar till Malå får ett gott bemö-
tande, blir inkluderade i arbetsliv, föreningsliv och förhoppningsvis väljer att 
stanna i vår kommun? 

Viktigast är att ge korrekt information. Möjligheter att studera svenska. Mö-
tesplatser för att få öva på språket. Ge tydlig information om vilka krav som 
ställs inom olika yrken. Prata om attityder med sina kollegor och medmänn-
iskor, vara uppmärksam på de strukturer som skapar diskriminering. Förklara 
normer; de oskrivna lagar och regler som finns på arbetsplatsen eller i sam-
hället. Skapa förståelse för samarbeten bland arbetsgivare och se potentialen 
av arbetskraft i alla som bor i kommunen. Det är också viktigt att visa på 
vilka arbetsmöjligheter som finns och vilken utbildning som behövs för att bli 
attraktiv och anställningsbar. Men för att bygga ett inkluderande samhälle är 
ett gott bemötande alltid början; det kan många gånger räcka med att man ler 
eller säger Hej! till dem vi möter på gatan, affären eller i fikarummet.

I och med den nya hand-
lingsplanen till strategin för 
integration som inrymmer 
alla invånare, så tar vi fasta 
på kartläggning av befintliga 
föreningar, skapa intresse 
för goda ambassadörer både 
inom näringslivet och civil-
samhället. 

Vårt mål för 2025 är Malå – 
en attraktiv plats där olikhe-
ter skapar utvecklingskraft.

Malå ska vara bäst på del-
aktighet och sträva efter att 
inkludera fler, öppna upp för 
fler mötesplatser, mer ge-
menskap och skapa ett Malå 
tillsammans! Det skulle bli 
ett win-win för alla och något 
vi gemensamt kan vara stolta 
över.

På kommunens hemsida mala.se finns 
en flik där vi samlat information om/för 
näringslivet.

Facebook

FÖLJ OSS PÅ:

Youtube#förföretagsammamalå

SAMLAD INFORMATION
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Projekt Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region, NiMR
Vi fortsätter att stödja företag lokalt i Malå. Under 2021 har vi 
fått mer resurser att hjälpa just företag som drabbats av pande-
mins effekter. Är du en av dem? 
Tillsammans analyserar vi behov och tar fram en handlingsplan 
som hjälper dig att komma vidare i omställningsarbete. Det kan-
ske behövs specialkompetens, kunskapshöjande åtgärder, inspi-
ration eller hjälp från regionala eller nationella företagsfrämjande 
aktörer. 
Vi erbjuder fortfarande insatser inom tidigare fem fokusområden 
i projektet: kompetensförsörjning, större marknad, innovation, 
kapitalförsörjning och ägarskifte/generationsskifte. 
Kontakta oss!

AFFÄRSCOACH
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61, Mobil: 070-3445568
aleksandra.simanovskaya@mala.se

* NiMR är ett samverkansprojekt mellan åtta kom-
muner i Västerbottens inland. Samarbete sker också 
med Arvidsjaur och Arjeplog kommun, Region 10. 
Läs mer om projektet på hemsidan:  
www.mojligheternasregion.se

Projekt NiMR

Från och med den 15 mars 2021 tillhör 
verksamheterna Utveckling, Galejan, 
Arbetsmarknad, Kommunalt feriearbete, 
Integrations- och inflyttarservice enheten 
Utveckling- och arbetsmarknad inom den 
Allmänna avdelningen vid Malå kommun.
Vägen framåt innebär att vi kraftsamlar 
för hållbar utveckling av individer, or-
ganisationer och samhälle. Att bo, leva 
och verka i Malå, med såväl förutsätt-
ningar som möjligheter för invånare och 
nyinflyttade att arbetsträna, praktisera, 
sommarjobba, jobba som löneanställd och 
kompetensutvecklas hos er arbetsgivare 
eller i eget företag ger också samhällse-
konomiska vinster. Alla ska ha tillgång 
till inkluderande och likvärdig utbildning 
av god kvalitet, med ökade möjligheter 
för livslångt lärande. Vår ambition är att 
tillvarata olikheter, vilket bör bidra till 
utvecklingskraft och att Malå blir en ännu 
mer attraktiv plats för alla. Våra ledord är 
samverkan och samhandling. Det hand-
lar inte om att erbjuda mer service, men 
däremot om att välja gemensamma mål, 
inriktningar och prioriteringar. Växande 
starka företag och nya livskraftiga företag 
är en förutsättning för platsbaserad hållbar 
individ- och näringslivsutveckling.
 Välkommen att kontakta oss 
i utvecklingsarbetet – win, win!
 
Vi ser fram emot dialog 
och ett fortsatt gott samarbete!
 
Glad Påsk önskar
Utvecklings- och arbetsmarknadsenheten

Tillsammans för hållbar 
utveckling i Malå och  
i regionen!

Är du arbetssökande med 
rätt kompetens?
Vill du byta ditt nuvarande 
jobb?
Eller är du nyfiken på Malå 
och skulle vilja flytta hit och 
söker därför ett jobb?
Just nu finns många tjänster 
utannonserade i Malå. Här 
är några av dem:

- Processoperatör träindustri 
till Setra i Malå via Lernia 
Bemanning
- CNC-operatör till Hultdin 
System
- Vik. Miljö- och häl-
soskyddsinspektör
- Hotellansvarig Malå Hotell
- Fastighetsskötare/ 
Fastighetsarbetare till  
MENI AB
- Apotekschef
- Komminister till Malå församling
- Läkare
- Sjuksköterska Natt Sjukstuga Malå
- Vikarie fysioterapeut
- Tidningsbud/Tidningsdistributör
- Specialpedagog/speciallärare
- Förskollärare varierande tjänstgöringsgrad, flera tjänster
- Vik Förskollärare, flera tjänster
- Chaufförer sökes Taxi och Buss
- Sommarvikariat inom äldre- och handikappomsorgen flera tjänster
- Vikariat inom förskola, fritids, grundskola, gymnasium och vuxenut-
bildning
- Semestervikariat sjuksköterska, Ambulanssjukvården
- Semestervikariat Ambulanssjukvårdare

Annonser hittar du i platsbanken arbetsformedlingen.se
och/eller på arbetsgivarens hemsida, bl a Malå Kommun, 
Svenska Kyrkan, Apoteksgruppen.

BILD: ALEKSANDRA SIMANOVSKAYA

Arbetssökande?

MALÅ! MALÅ! MALÅ! MALÅ! MALÅ! MALÅ! MALÅ! MALÅ! MALÅ! MALÅ! MALÅ! MALÅ!


