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Malå kommuns

Näringslivsnytt
Malå med allt så nära

– Välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.

Malå kommun informerar näringslivet. Sprid gärna informationen
i dina nätverk och till dem du tror kan vara intresserad. Tack på förhand.
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Málágen Kommuvdna – Malå Kommun
Samisk förvaltningskommun
Välkommen till Malå kommun, ett skogssamiskt område!

Malå kommun är en samisk förvaltningskommun som förvaltar den samiska befolkningens
rättigheter att använda sitt språk och sin kultur i kommunens verksamheter. Det gäller
rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på samiska. Samer
har rätt att använda sitt språk i kontakter med kommunen och myndigheter i området.
I Malå kommun finns den sydligaste av 10 skogssamebyar i
Sverige, Malå sameby. Samebyn har sina kalvningsland och
åretrunt-marker i Malå kommun och har verkat här sen urminnes
tid. Skogssamer är verksamma i skogslandskapet året runt och
flyttar inte till fjälls på sommaren som fjällsamer gör utan renarna stannar kvar i området runt Malå och kan även förekomma i
Malå samhälle.
I Malå finns även Malå Sameförening som har ca 300 medlemmar. I Sameföreningen har man skapat en samisk samhörighet
och sameföreningarna i Sverige har under 1900-talet haft stor
betydelse för samernas politiska organisationer. Malå Same-

förening är en aktiv förening som flera gånger har stått som
arrangör för samiska mästerskapen. De anordnar kurser för
medlemmarna och återkommande arrangemang bland annat
Koppselehelgen i juli och Samehelgen i augusti. Malå sameförening har samarbete med kommunen och lokala föreningar.
Lii Kroik
Samisk samordnare, Sámien ekttiediejjie.

Buerestbåhtieme Málágen kommuvdnije, lüvletjedáhvuo!

Málágen kommuvdna leä sámien tjuadtjadusdáhvuo mij barggá sámienalmatjijde udtjh sïjjan giäluv jah kulturuv adniet kommuvdnan dåjmasne.
Sïjjah udjth sámiegiäluv ävkket juoguo tjarra jalla såmies åsieb uvddaskuvlasne jah vuarrasijhukssuodåjmasne.
Sámieh udjth sïjjan giälub adniet kommuvdnije jah jiätjá dåjmjijde dáhvuosne.
Málágen kommuvnasne gåvnná ürjjelijmus lüvletjtjeälddie
Sverjesne, Málágen tjeälddie.
Tjiäldisne gueddemelándda jah gájkka jäbij guahtuome leä
Máláge kommuvnasne jah leäh urrame dássnie álgguoájgiste
Lüvletjh berggh vumadahkkasne åbba jábieb, sïjjah eäh jühtieh várráje giesiene guh bijjiekijde dehkkh, butsijde bähtsh
dáhvuosne Málágen bïjrra jah ájáj mähtth Málágen guavdatjisne urruot.
Málágisne gåvnná nåvváj Málágen sámieseäbrrie mij leä
vargga 300 seäbrrije.
Sámiesiebriesne leäh dahkkame sámien akttavuadub jah
sámieseäbrrijde Sverjesne leä 1900-rájieste adnáme stuarra

merkkeme sämij politijkkan seäbrrijde.
Málágen sámieseäbrrie leä barggije seäbrrie mij leäh iädna
bálien hásatamme sámien gïlbbuome.
Sïjjah hástath kurssijde seäbrrijde jah såmies dåjbmijde guh
båhtá fiärtan jábiesne juhkka Koppselebissie Sjnjïlltjamánuosne jah Sábmiebissie bårggiemánuosne.
Málágen sámieseäbrrie leä aktasne barggame kommuvdijne
jah dáhvuon sebrij.
Lii Kroik
Sámien ekttiediejjie, Samisk samordnare.
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Vill och kan vi bli fler i Malå?
•
109 av Sveriges kommuner minskade sin befolkning under 2019
och Malå var en av de kommunerna. Det är tydligt att urbaniseringen fortsätter även om man kan se vissa trendbrott. T.ex.
så minskade inflyttningen till Stockholms län från andra län för
andra året i rad. Det kanske visar att det liv som storstaden
erbjuder håller på att göra att intresset för andra mer hållbara
sätt att leva blir attraktivare.
När vi arbetar för att fler ska bli malåbor så måste vi fundera
på vilka budskap vi förmedlar. Det finns minst 108 andra
kommuner som vill bli fler så varför ska man flytta till Malå om
man skulle vilja lämna en stadsmiljö? Var finns det unika med
Malå? Hur kan vi visa de möjligheter som finns i Malå?
Några av mina tankar:

•

Vår boendemiljö slår det mesta både vad gäller kvalité
och pris. Vi kan visa upp exklusiva boenden i både tätorten
och byarna. Om vi dessutom kunde påverka lagstiftningen
så att det blir lättare för unga familjer att förvärva jord- och
skogbruksfastigheter så skulle nya möjligheter öppnas.

•

Nå de som en gång varit malåbor. De vet oftast vad vi
pratar om när vi nämner begrepp som livskvalité och trygghet.
I Malå kommun finns det arbeten och en möjlighet att bli
sedd som person. Det finns också en trend som innebär att
man bor (mantalsskriver sig) i orter på landsbygden och
har ett fritidsboende i staden. Idag ser vi också, tack vare
teknikutvecklingen, helt nya sätt att arbeta växa fram. Kanske

några idéer som kan utvecklas vidare i Malå.
Vi känner och bryr oss om varandra. I ett samhälle
som tenderar att bli kallare är vårt engagemang en
motvikt. Vårt civila samhälle med bl.a. byaföreningar,
kulturliv, idrottsföreningar och kyrkor, kort sagt det ideella
engagemanget gör samhället varmt och sammanhållet. Ett skäl
gott som något för att välja ett boende utanför staden.

•

Vi har ett unikt näringsliv. I Malå har vi ett näringsliv som
består av såväl stora som små företag. Det finns flera företag
som har världen som sin marknad samtidigt som många har det
lokala i fokus. Företagsamhet finns i Malå och vi behöver ännu
fler företagsamma såväl inom näringsliv som inom offentlig
verksamhet.
Vi som bor här är alla ambassadörer som kan tala om vilka
förutsättningar till gott liv vi har här i Malå. Men vi behöver bli
ännu fler. Låt fler vara med. Sprid ambassadörserbjudandet
bland släkt, vänner och i era nätverk.

Lennart Gustavsson (v)

Kommunstyrelsens ordförande, Malå kommun

Vi har visionen och vi har möjligheterna - Dags att lyfta blicken!
•
•
•
•
•
•
••
Hur kan vi leva upp till visionen ”Malå med allt så nära En välkomnande och trygg kommun där utveckling sker”?
Jag ser att vi har fler möjligheter till detta, nedan listar
jag några:

Välkomnande
Här finns flertalet nationaliteter representerade, vi har en
lång erfarenhet av att ta emot både besökare och nya invå
nare, ett gott värdskap.
Vi har goda kommunikationer: flygplatser, bussförbindelser
och tåg som kopplar samman världen med Malå.
Det är inte allt för dyra egna hem i vår kommun, här bor vi
prisvärt. Vi har också attraktiva boendemiljöer och moderna
nybyggda lägenheter.
Trygg
Närheten mellan människor skapar trygghet.
Nyligen upprättat samverkansavtal med polisen förstärker
ett aktivt brottsförebyggande arbete som innebär att alla,
både offentliga och privata samhällsfunktioner såväl som 		
medborgerliga initiativ kan samverka sida vid sida.
Vi satsar på framtiden, en ny förskola för trygg och välfunge
rande barnomsorg.
En bra skola och en trygg miljö att växa upp i med närhet
till naturen.
Vi har en bra omsorg med högt betyg, vilket nyligen genom
förd enkät med brukare bekräftar.

•
•
•
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Utveckling
Här finns en bred och dynamisk näringslivsstruktur, som ge
nom tjänster och produkter positionerar och driver utveck
lingen i Malå kommun framåt.
Att lyfta blicken och börja se alla träden, inte bara skogen.
Vi har god kapacitet för nyetableringar. Den platsbundna
turismnäringen, likväl som den produktion av varor och tjäns
ter som inte är platsbundna till större städer.
Vi har tillgång till ett rikt friluftsliv, som kan utveckla vår 		
livskvalité.
Vad kan vi då hjälpas åt med? Vi kan alla vara ambassadörer
och i varje sammanhang berätta om fördelarna med att bo, leva
och verka i Malå kommun. Ovan har jag listat några fördelar
som jag identifierat, låt mig gärna ta del av dina.
Tillsammans gör vi skillnad!

Mikael Abrahamsson
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Malå kommun
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Inflyttar- och integrationsservice
Vi på Utvecklingsavdelningen Malå kommun arbetar
aktivt för att locka fler invånare och marknadsför Malås
härliga boendemiljöer och höga livskvalitet med allt så
nära.
På www.mala.se finns det lättillgängligt material som
kan användas för presentation och marknadsföring:
broschyrer på flera språk, en introfilm om Malå, Youtube

filmer Företagsambassadör Malå – möt…, tidigare nummer av Näringslivsnytt där du hittar bl a intervjuer med
malåbor som delar med sig av sina tankar om vår fina
bygd och berättar om fördelar med att bo här.
I Malå kommuns serviceplan är Malå samhälle strategisk
serviceort och Adak serviceort.

Inflyttar – och integrationsservice har en viktig roll i marknadsföringen av Malå som ort att bo, leva, verka i och flytta till samt att
ge praktiska råd och stöd till de nyinflyttade malåborna.
Våra kunder är:
Individer och familjer som är intresserade av Malå, planerar
flytta hit eller nyligen har anlänt till Malå.
Arbetsgivare verksamma i Malå och deras nyrekryterade 		
medarbetare med medflyttande familjer. Vi stödjer gärna
er med att era nya medarbetare så snart som möjligt skulle
kunna komma till rätta i Malå och börja trivas här.
Vi hjälper individer/familjer med:
Information om vad bör tänkas på innan flytten;
Kontakter till kommunens hela organisation som exempelvis
barnomsorg och skola;
Kontakter med myndigheter;
Kontakter för att hitta nytt boende;
Kontakter med arbetsgivare alt. starta eget rådgivning;
Kontakter till olika föreningar och aktiviteter;
Allmän rådgivning.

Stöd till arbetsgivare:
Att rekrytera rätt person till rätt arbete är en utmaning. Bor
framtida medarbetaren inte i kommunen just nu och har en partner/en familj som också ska flytta hit så måste rekryteringen ses
ur ett större perspektiv. De måste hitta ett boende och det ska
fungera för alla i familjen. En partner behöver också ett lämpligt
jobb, barnen behöver en plats på skolan/förskolan, kontakt till
föreningslivet mm.
Det kan vi på inflyttarservice hjälpa till med! Anmäl behovet som
snart så möjlighet till oss så att vi kan kontakta personen/familjen
och på så vis hjälpa dig med rekryteringen.
Kontakta oss på Inflyttarservice via:
Kontaktformulär: flytta till Malå!
https://www.mala.se/bygg-bo-och-miljo/flytta-till-mala/
Direktkontakt med medarbetare:
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61, 0703445568
e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se

•
•
••
••
••
•

Språkcafé i Malå

Välkommen till Café 52 (Storgatan 52) som anordnar språkcafé
på onsdagar kl. 18:00-19:30 där alla är välkomna att träffas, få
hjälp med svenska läxor, prata, fika och ha trevligt tillsammans.

•
•

Welcome till Café 52 (Storgatan 52) which organizes a language
café on Wednesdays at 18:00-19:30 where everyone is welcome
to meet, get help with Swedish homework, talk, have coffee and
have a nice time together.

Malå kommun informerar
Möt kommunledningen
på Malå bibliotek
Kom för att prata och ta en kopp tillsammans med
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson.
Träffarna är tillsvidare inställda pga. coronaepidemin.. De
återupptas så snart möjlighet ges.
Se evenemangskalendern på:
http://www2.visitmala.se/evenemang

Upphandling Malå kommun

•
•
•
•
•
•
••

Tidigare/nyligen avslutade upphandlingar
3 upphandlingar för snöröjning –
Vinnande anbud lämnades av Bennys Gräv AB.
Upphandling för skolskjuts åren 2020-2025 –
Vinnande anbud lämnades av Busspoolen, Arctic Bus.
Försäljning Tjamstabackarna, sista anbudsdag
var den 9 mars – Ingen intressent för förhandling
Skyddshandskar för projekt –
direktupphandling hos Malå Järn & Färg AB
Upphandling Järn- och byggnadsvaror –
Malå Järn & Färg AB
Livsmedelsupphandling – vinnande anbud
lämnades av Martin & Servera
Upphandling Ramavtal VVS – Caverion
Konsultstöd systematiskt kvalitetsarbete –
Barn- och utbildningsnämnden

••
•

Kommande upphandlingar
Ombyggnation lägenheter, Malåbostaden AB
Byggnation vattenreningsverk
Slamtömning

Malåbostaden
Malåbostaden AB har i dagsläget en väntetid på mindre
är 6 månader men då bostadsmarknaden kan svänga
över tid kan även väntetiden snabbt förändras.
Det kan även finnas skäl för förtur.
För mer information: https://www.mala.se/bygg-bo-ochmiljo/bostad/malabostaden-ab/
Kontakta Malåbostadens kundtjänst:
lena.samuelsson@mala.se eller 0953-140 66
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Namn:
Ålder:
Bor:
Familj:
Äter gärna:
Äter aldrig:
Ser på TV:
Lyssnar radio:
Senast läst:
Bästa film:
Bästa årstid:
Fritidsgöra:
Bra egenskap
Betydelsefull:
Miljonvinst:

Han kan både
ta ett stick och
sänka en birdie
Han arbetar sedan drygt 30 år tillbaka som
vaktmästare vid Malåbostaden. Byter allt
från packningar till att installera nya spisar.
Men på fritiden ömsar han skepnad. Då blir
han kommunens mest framgångsrike spelare
i två internationella ”sporter”.
Möt Lars Örnberg, en lågmäld doldis som ännu
aldrig haft en tanke på att flytta från Malå.
Han är stormästare-plus i bridge och har ett handicap på 5,6 i golf (lägst av alla golfare i Malå).
Han är en hejare på tennis och pingis och förr var
han en tuff och slug pokerspelare på nätet.
Numera är tempot lugnare men intresset för både
Vi träffar Lars Örnberg hemma i villan på
Snickargatan. Han är nyss hemkommen
från en drabbning kring ett bridgebord i
Norsjö, den klubb han och andra malåbridgare spelat med de senaste åren.
Naturligtvis kommer vårt prat att handla
om bridge - för många ett okänt spel.
Bridge föreställer man sig vara grånade
engelska tanter och gubbar med cigarr
runt ett bord med spelkort i händerna?
– Det var nog förr, skrattar Lars, idag är
det en världsvid tävlingssport, med ranking och stora mästerskap.
Varför började du med bridge?
– Vi var ett gäng unga killar som redan i
tonåren spelade mycket kort. Någon kom
på idén att vi skulle gå en bridgekurs. Så
blev det också, med en entusiastisk Tomas
Linder som lärare här i Malå.
Några av oss fastnade för spelet och under 90-talet satsade jag och min dåvarande partner Thomas Frank stenhårt.
Vi skapade ett kompendium på 40 fullskrivna A4 sidor med olika system som vi
pluggade in. Allt skulle sitta och det fick
inte gå fel. Det gav också resultat.
Vad i spelet fascinerar dig?
– Det är ett ganska svårt spel. Visserligen kan de flesta lära sig att spela hyfsat
snabbt, men ska du bli duktig får du hålla
på att utveckla dig hela tiden. Även om
du spelat i 30 år så finns det alltid nytt att
lära sig av teori och spellösningar.

bridge och golf är fotsatt glödande.
– Ångrar egentligen bara en sak, säger Lars Örnberg stillsamt. Funderar ibland på hur långt jag
hade kunnat nå om jag hade kunnat satsa på golfen
redan som ung.

Ni spelar parvis eller i lag. Är det samma
partner man spelar med jämt?
– Nej det behöver det inte vara, men det
underlättar. För att bli ett riktigt framgångsrikt tävlingspar så måste du lägga
ner en hel del tid och träning tillsammans.
Lagspel verkar bli ännu mer komplext?
I lagspel spelar man fyra i samma lag och
möter motståndarna vid två skilda bord.
Båda borden får exakt samma givar/kort.
Partiet spelas med spegelvända placeringar vid borden och sedan jämför man
resultatet vi de olika borden och ser vem
som tagit mest poäng. Intressant att se
hur borden löst samma speluppgift .
Var härstammar spelet från?
– Bridge uppstod i slutet av 1800-talet och
sägs ha ursprunget
i kortspelet ”Whist”.
Det utvecklades och
spreds snabbt till bl.a.
Ryssland och Amerika.
Efter det bredde det ut
sig i Europa och Sverige
under 20- och 30-talen.
I Sverige spelas det
som tävlingsspel med en
Elitserie, fyra div.2-serier
och därunder ett par lägre
divisioner.
En rolig aspekt är att det
är ett universellt spel. På ut8

landssemestrarna kan man utan att kunna
språket alltid möta ett lokalt bridgepar
och få en trevlig gemenskap.
När började du spela?
– Jag började spela 1987 i Malå-Adak BK.
Vi har i många år framgångsrikt spelat
i div. 2 men numera är klubben vilande.
De flesta av oss aktiva från Malå har de
senaste åren spelat med Norsjö BK som

Lars Örnberg.
55 år.
Singel.
Entrecote med gratäng.
Allätare.
Äter allt.
Dokumentärer.
Lyssnar nästan aldrig.
Nån deckare ibland.
Jakten på den försvunna skatten.
Sommar.
Golf blir ändå första valet.
Snäll.
Ingen direkt.
Ny bil.

tyvärr i fjol också åkte ur div 2.
–Jag har även spelat för några Norrbottensklubbar och kommande säsong har
jag fått förfrågan att spela med en Umeåklubb, BK Björken i div 3, i ett försök att
kliva upp till div 2. För mig har det alltid
varit tävlingsmomentet som kittlat.
Det är poäng, tävlingar och titlar?
– Man erövrar mästarpoäng när man
spelar i olika tävlingar. Beroende på
placering och resultat kan det ge allt från
brons- till guldpoäng. Till slut, när man
nått en viss nivå så erövrar man nålar som
markerar en gradering som spelare.
Vilken gradering har du?
– Jag har lyckats bli enstjärnig stormästare. Man kan säga att det är den sjätte nivån i bridge. Det är bara jag i Malå-Adak
klubben som nått det resultatet.
Det ligger mycket spel och slit bakom
den stormästartiteln.
Hur länge kan man hålla på med bridge?
– Hur länge som helst. Det är många
som är upp mot 90 år och duktiga. Med
erfarenhet och en bra medspelare kan
man absolut nå långt, men många spelar
bara för nöjet.
– Idag är inte återväxten inom bridge här i
Malå speciellt god. Vi hoppas att det
ska bli ett intresse bland yngre
så att vi kan starta upp
en kurs framgent.
Bridge på
vintern - Golf
på sommaren.
Framgångsrik i
båda sporterna?
– Det har blivit så
och gått bra även i
golf. Jag har hållit på
med tennis och bordtennis tidigare och har
sen barnsben haft bollkänslan i mig. Jag är nog
ingen lagspelare utan gillar
utmaningen i att vara själv med

motståndaren. Men i ungdomen spelade
jag foboll i Malå IF.
Golf, också en sport för alla åldrar.
– Jag började med golf lite sent, strax
före jag skulle fylla 40. Kände ganska
snart att det verkade passa mig.
– Golfen är också svår. Teknik, klubbval,
lite smartness och fingertoppskänsla.
Det måste vara en utmaning för mig. Blir
något för enkelt är det bara roligt ett tag.
Golf har också ranking, sk. handicap?
– Hade 5,6 ifjol och med det tror jag att
jag har lägst handicap häromkring. Jag är
medlem i Norsjö golfklubb och vi är ett
gäng som spelar i Arvidsjaur och Fromheden. Det väl också någon golf resa med
spel söderut och även en del resor till
banor på varmare breddgrader.
– Ibland funderar jag på hur långt jag
hade kunnat nå om jag kunnat börja tidigare med golfen. Men nu får jag vara glad
över att jag har två riktigt givande och
meningsfulla hobbies på hemmaplan.
Vad gör att du trivs så bra i Malå?
– Har ett bra jobb sen 1984 hos kommunen och Malåbostaden. Så jag har fått
min guldklocka
Det är enkelt att bo här, man får tid
över till annat och människorna här i
9

bygden är trevliga, generösa och vänliga.
Så dagarna och årstiderna lunkar på.
Framtiden?
– Jag trivs mycket bra i Malå, men kanske
framöver som pensionär att man testar
något annat. Vi får se.
– Men spelkorten och golfklubborna kommer nog alltid att hänga med.

Personalchef med koll på 400 anställda
Malå kommun har 400 medarbetare i cirka 70 olika yrkeskategorier. Allt för att malåborna ska få
den välfärd och service som de
kan kräva.
– En stor utmaning för oss är att
hitta och anställa duktiga personer, med rätta kompetenser,
som kan arbeta i vår verksamhet,
säger personalchef Lars Ekberg.
Kan man tala om ”egenrekrytering” så är
Lars Ekberg och hans fru lysande exempel på den eleganta formen. För 35 år
sedan landade ett ungt par, båda nyutexaminerade lärare från högskolan i Luleå, i
byn Adak väster om Malå.
Anledningen? Båda hade sökt sig just hit
och fått lärarjobb i bygden. Lars från Trollhättan och Eva uppväxt i Stockholm (med
rötter i AdakUlla-släktet) valde inlandet
för att förutom arbete få leva i och med
naturen och med riktiga vintrar.
Efter fackliga utbildningar i personalfrågor inom Lärarförbundet axlade Lars
2004 rollen som personalchef i Malå
kommun.
– Vi är fortfarande kvar och har under
åren fått se två barn växa upp och bege
sig ut i världen. Numera bor vi strax utanför centralorten och uppskattar alltjämt

naturen, arbetet och hela vår livssituation.
Vad ser du idag utifrån din horisont?
–Jag ser ca. 100 undersköterskor som
dygnet runt, hela året levererar välfärdstjänster och gör skillnad.
–Jag ser ca. 100 lärare som varje dag
rustar våra barn/elever för framtiden.
–Jag ser ca. 75 medarbetare som stöttar
barnomsorgen, skola och äldreomsorgen
med mat, lokalvård, fastighetsskötsel, IT,
ekonomi och löner m.m.
– Jag ser runtom i samhället, i butiker,
industrier, privata företag och andra arbetsplatser malåbor som varje dag går till
sina jobb och utför små underverk.
–Jag ser barn och pensionärer som lever
tryggt i en bygd som generationer hjälpts
åt att skapa och som vi kan sträva efter att
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förbättra och bygga vidare på.
Vilka är rekryteringsbehoven i dag?
– Fokus är på lärare till grundskolan.
Däremot har vi haft kvalificerade och
kompetenta sökande på våra tjänster som
undersköterskor och vårdbiträden för
äldreomsorgen och idag är behovet täckt.
Hur det blir i framtiden, efter kustens
företagsetableringar och hur det ska
slå mot Malå är svårt att sia om. Det kan
komma att påverka oss.
Hur möter man det?
– Genom att visa en bred helhetssyn på
vad vi kan och vill erbjuda, säger Lars.
1) Vi måste ha ett attraktivt samhälle. Det
ska vara intressant och attraktivt att flytta
hit med eller utan familj..
2) Att kunna erbjuda en attraktiv tjänst

med bra arbetsvillkor så att man inte
väljer någon annan ort.
– Har vi som mål att även kommande år
kunna leverera välfärd så krävs attraktiva
arbetsplatser, bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner och heltider.
Vad visar ni upp av Malå för en sökande?
– Naturligtvis försöker vi presentera kommunen på ett positivt sätt, ibland med en
rundtur kring samhället. Men vi har ett
bra exempel när inte bara vi utan även andra bryr sig om besökare. Vi skulle ha ett
rekryteringsmöte till en svårrekryterad
tjänst som krävde högskoleutbildning. Vi
hade förberett oss att visa upp samhället
och vara så trevlig som vi brukar vara.
Då visade det sig att när den personen
kom hit så hade redan taxichauffören guidat henne runt samhället, talat gott om
Malå och kört en extra tur i omgivningarna. Han hade gjort ett utmärkt bemötandejobb som gjorde ett positivt intryck.
– Det visar lite av den öppna och välkomnande mentaliteten som finns här.
Fantastisk!
Vi borde alltså alla bli ambassadörer?
– Absolut. Att vara trevliga att möta
besökare och inflyttade personer på det
trevliga sätt som vi säkert brukar göra är
en investering för Malå och vår framtid.
Konkurrensen mellan kommunerna
hårdnar. Spelar inlandskommunerna ut
varandra i ”kampen” om personal?
- Nej inte i någon hög grad. Det är i så fall
kusten som drar. Vi har arbetspendling
i Malå, men det är svårt att bo här och
pendla till orter 8-9 mil bort. Att sitta i bil
eller buss i 2-3 timmar per dag blir både
jobbigt och dyrt i längden.
Samarbetar kommunerna i inlandet?
– Ja, vi har nätverk och vi pratar ihop oss
och hjälper varandra i den mån vi behöver stöttning. Sen samarbetar vi med
omkringliggande kommuner kring vissa
gemensamma tjänster, nämnder och verksamheter. Vi samarbetar inom lönesystemet med Norsjö och Skellefteå, där de
sistnämnda ser till att det funkar.
– Allt det här kan utvecklas ännu mer.
Är kommunsammanslagningar en
lösning för små kommuner.
– Nej, det finns inte så mycket man kan
tjäna på det. Man kanske kan spara på oss
administratörer, då kan det bli billigare,
säger en leende Lars Ekberg.
–Men inom äldreomsorgen och skolan tjänar inget på det. De enheter vi har måste
finnas i kommunen.
Är det några yrkeskategorier som är
speciellt svåra att rekrytera till
– Tjänster som kräver högskoleutbildning
är en utmaning, både för kommunen och

vissa av våra privata företag. Vissa sökanden med familj är initialt väldigt intresserade. Men problemet med att kunna
erbjuda ett arbete till eventuellt medföljande partner gör att intresset slocknar.
Finns det något trick att lösa det?
– Ja ett utvecklat Lärcentrum kan bli en
viktig bricka i det här.
1) Vi måste skapa förutsättningar att
erbjuda oss malåbor som vill vara kvar att
ex. kunna studera på distans, Att kunna
utbilda eller vidareutbilda oss till de yrken
vi har behov av. Möjligheten att t.ex.
studera till socionom, lärare, svetsare etc.
på distans.
2) Att kunna erbjuda elever vid lärarhögskolorna att få komma hit och göra
praktik hos oss.
Sen ska vi vara öppna för att studerande
vid universiteten och högskolorna ska
komma och förlägga sina examensarbeten hos företagen här, för att sen kunna
slussas in i företagen på orten.
– Vi har börjat ett arbete med att besöka
universiteten, visa att vi finns och visa att
Malå är ett bra samhälle, med en fungerande struktur och högteknologiska
exportföretag med utmanade arbete.
Lärcentrum och ”Här finns jobben”?
– Vi ska integrera alla som vill flytta till
Malå så att de ser framtidsutsikter i att
leva och bo här i kommunen.
Men redan i skolan måste Malås möjligheter presenteras – att det finns en mängd
olika yrken att välja bland i vår kommun
som borde attrahera våra ungdomar så
de inte flyttar från Malå. Det har visat sig
att många som lämnar inlandskommunerna i unga år inte kommer tillbaka.
”Här finns jobben-mässan” är ett bra
initiativ där kommunen och företagen
tillsammans satsar på att presentera sina
verksamheter. Ett sätt för oss att tillsammans med skolan hjälpa eleverna att välja
studieinriktning och upplysa ungdomar att
stanna kvar kan vara ett alternativ.
Integration - viktig fråga.
Malå ligger långt framme. Hittills har myndigheter och arbetsgivare samarbetat på
ett mycket framgångsrikt sätt. Kommunen
och företag har öppnat sina dörrar ex på
företag är ALS, Malå Gummi och SETRA.
Framtiden får visa om vi kan vara lika
framgångsrika nu när Arbetsförmedlingen har organiserat om.
Framtiden, om du tittar i ”spåkulan”?
– Jag tror att det kommer bli större
utmaningar med att söka kompetenser till
inlandet. Hoppet kan vara att mängden av
människor som vill lämna storstädernas
stress och dyra levnadskostnader för att
istället flytta ut till landet ökar.
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Namn:
Ålder:
Bor:
Familj:
Äter gärna:
Äter aldrig:
Ser på TV:
Lyssnar radio:
Senast läst:
Bästa film:
Bästa årstid:
Bra egenskap:
Fritiden:
Betytt mest
Miljonvinst:

Lars Ekberg.
Snart 63 år.
Malå.
Fru och 2 vuxna barn.
Glass.
Äter allt.
–
Står på i bakgrunde på em.
Rollfördelning politik/tj.män.
James Bond.
Vinter./vårvintern.
Får andra svara på.
Skidor, fiske.
–
–

– Vilken högvinst vore det inte om de
upptäcker vilka möjligheter som egentligen finns här i Malå och vågar flytta
hit med sina idéer och sin drivkraft och
tillsammans med oss som redan bor här
fortsätter att bygga en bra kommun.

Utlysta tjänster inom BoU-avd:
2 Förskollärare, tillsvidare
2 Förskollärare, visstidsanställning
3 Barnskötare, tillsvidare
Besök vår hemsida för mer information Lediga tjänster inom Malå
kommun.

Utvecklingsavdelningen informerar - Aktuellt våren 2020
Digitalt nyhetsbrev
Aktiviteter för näringslivet

Utvecklingsavdelningen har utformat
ett digitalt nyhetsbrev‚ Månadsnytt till
näringslivet.
Det kommer att skickas ut i början på
varje månad och där hittar du alla i
närtid kommande aktiviteter och korta
notiser.
Har du inte fått månadsnytt?
Skicka din mailadress till:
maria.i.larsson@mala.se

Malå Företagarskola 4.0
- Genomförs under hösten 2020.
Utvecklingsavdelningen planerade att hålla Malå Företagarskola
4.0 under våren men då för få anmälningar kom in så kommer
detta istället ske under hösten 2020.
Håll utkik efter kommande annonsering och tipsa i dina nätverk!

Nu kan du som företagare i Malå se alla kommande
arrangemang ”För näringslivet” samlade i evenemangskalender. Håll dig uppdaterad!
Gå på www2.visitmala.se/evenemang och
välj ”För näringslivet” i sökningen eller,
använd QR kod

Entré Malå, steg 1 Nölviken
Många trafikanter hänförs över den vackra utsikten på
krönet på väg 370 vid infarten till Malå och stannar till med
sina bilar för att titta och ta bilder.
Vår vackra miljö är enkelt beskrivet en utmaning i sammanhanget. Problemet är bristande trafiksäkerhet och yta för
att stanna fordon. Entré Malå avser att möjliggöra detta.
En gångstig ska förbinda Entré Malå och rekreationsområdet Nölviken, som nås via den nya gång och cykelvägen
(färdigställs sommar-höst 2020) och utsiktsplatsen.
Bilister som stannar till vid Entré Malå kan parkera bilen,
stanna och fika och grilla eller promenera via gångstigen
till rekreationsområdet Nölviken, där WC kommer att
placeras.
Vidare har Malå kommun för avsikt att, i
samarbete med näringslivet i Malå, uppföra
ett utsiktstorn ett par hundra meter från
utsiktsplatsen Entré Malå.
Tidplan: Klart september/oktober 2020.
Steg 2 för framtida Nölviken ligger nu i
arbetsgruppens uppdrag.
Frågor hänvisas till Anna Karin Horney,
tfn: 0953-140 76 eller e-post:
anna-karin.horney@mala.se

Entré Malå

Nölviken camping

Stöd till energieffektivisering för småoch medelstora företag
Malå kommun informerar om nytt stöd till energieffektivisering för små- och
medelstora företag som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor.
Stödet finns i två olika nivåer för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.
Stödet är upp till 50% för små företag och upp till 45 % för medelstora företag
av investeringskostnaden, med begränsade maxsummor.
För mer information följ länken nedan eller kontakta din kommunala energi- och
klimatrådgivare som finns på Lycksele kommun:
Jamal Moneime, tfn: 0950-164 61,
070-560 90 41, eller e-post: jamal.moneime@lycksele.se
Du hittar mer information om stödet på Region Västerbottens och på Energikontor Norr hemsidor.

SGU-projekt med platslagda studier i Malå
- Vårens utbildning är inställd.
SGU tillsammans med Naturvårdsverket och Luleå tekniska
universitet genomför en utbildning om gruvor och miljö där
deltagare är myndighetspersoner från olika länder i Afrika
(Etiopien, Zambia, Tanzania och Kenya).
Utbildningen är platslagd i Malå och finansieras av Sida.
Utbildningen är återkommande och pågår i drygt 3 veckor
under höst och vår.

Vilket uppskattat inititativ!

Mattias printade visir till personalen.
Malåbon Mattias Svahn har i rådande situation när
det är brist på skyddsutrustning till personal inom
vården tagit fram ett visir som skyddar hela ansiktet
och som därmed kan hindra smittspridningen av
Covid-19.

det och kunna hjälpa till”, konstaterar Mattias
Svahn, musiklärare vid kommunens Kulturskola.
Mycket fint och verkligen ett uppskattat initiativ.
Stort tack Mattias!

Ritningar hittade han på internet, 3D-skrivaren
hade han hemma. En prototyp tillverkades av
plast och overheadblad.
Visiret testades av Oksana Renström, medicinsk
ansvar sjuksköterska på Malå Kommun och
hennes kollegor på äldreboendena. ”Utrustning
fungerade och passade bra”, säger Oksana.
”Mattias skrev ut ett antal som vi delade ut till
boendepersonal och fyllde på vårt förråd”.
”Om det behövs någonting, är det bra att göra
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Jag vill bo
och arbeta i Malå
För fem år sedan, 15 år gammal, kom Karim Rezai
till Sverige. Flykten från Iran, via Turkiet och sedan
genom Europa är inget han gärna vill prata om.
Kampen att överleva har lämnat ärr i själen.
Karim Rezai är afghan men har bott nästan hela sitt liv i Iran. De senaste fem åren
har han tillbringat i Malå. Karim kom hit
direkt efter den långa flykten och ankomsten till Sverige. De första åren bodde han
tillsammans med andra ensamkommande
på Columbusgården. Idag, 20 år gammal
bor han i en egen liten lägenhet och trivs.
Det har inte alltid varit lätt att komma in i
det svenska samhället. Språket, nya seder,
nytt tänk och skolgång.
– Det var svårt i början, säger Karim.

Det var hans mamma som skickade iväg Karim.
– Här finns ingen framtid för dig. Vi är andra klassens människor här i Iran. Så mot en oviss framtid
lämnade Karim sin mor och fyra yngre syskon.

Själv är jag lite försiktig, en smula blyg
till min läggning. Jag har svårt att gå och
spontant ta kontakt med främlingar. Man
kanske hejar på någon, mer blir det inte.
Jag känner några svenska familjer som jag
ibland besöker och det känns bra.
Men några svenska ungdomar umgås jag
inte med. Det är svårt att våga ta kontakt.
Så ibland har jag känt mig väldigt ensam.
Varför lämnade du Iran och din familj?
– I Iran är man andra klassens människa

Örjan Larsson, HR ansvarig vid Hultdin System AB, i samspråk med Karim Rezai.
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som flykting från Afghanistan. Det är svårt
att få en utbildning och svårt att få ett
jobb. Min mamma hoppades att jag skulle
kunna få gå i skola och få ett yrke om jag
kunde ta mig till Europa
Det var en farlig resa genom Turkiet och
med båt över Medelhavet. Det är egentligen inget man vill minnas.
Här i Sverige har man som människa ett
värde och en möjlighet att skapa sig ett
liv och en framtid.

Du har gått skola i två länder. Berätta?
– I Iran gick jag i en vanlig skola. Först i
sex år och när jag blev lite äldre fick jag
också försöka arbeta och hjälpa till med
försörjning till mamma och mina yngre
syskon.
– Att sen börja i den svenska skolan var
en stor omställning. Ett helt nytt sätt att
lära sig i en ny miljö och ett nytt förhållande till lärare och andra vuxna.
– Jag fick dubbeltänka och blanda, först
på persiska eller mitt hemspråk dari och
sen över till svenska. Det var kämpigt.
– Jag har läst in grundskolan här och
sen gick jag ett år vid Tannbergsskolan i
Lycksele. Jag trivdes aldrig riktigt där och
var tveksam inför studievalet.
Du bytte alltså studieinriktning?
– Jag var intresserad ett industrijobb, men
visste inte riktigt hur jag skulle gå tillväga. Personalen på Fyren 18+ här i Malå
kopplade ihop mig med Lärcentrum och
Oskar Sjölund som presenterade en del
nya studialternativ. Bland annat en industriutbildning till svetsare vid T2 College
Skellefteå. Utbildningen är nio månader
och teori och praktik växlas på skolan.
I sju månader har du varje dag pendlat
till Skellefteå. Hur har det varit?
– Kan ibland kännas lite jobbigt att sätta
sig på bussen tidigt på morgonen. Men
har man ett mål med resan så får man
kämpa på. Det gäller min framtid.
Nu är du i Malå och gör en månads arbetsplatspraktik hos Hultdins.
– Fyren 18+ hjälpte mig med en första
kontakt och jag fick prata med Hultdins

HR Örjan Larsson som ordnade så att jag
kunde få göra praktiken hos dem.
– Jag kände till företaget en del och var
bekant med en del ansikten. så visst gör
det tillvaron enklare. Min högsta önskan är
att kunna få ett arbete här.
Du har varit här en tid nu, hur känns det?
– Jättebra. det blir en annan situation att
få komma ut i verkligheten. Att få arbeta
tillsammans med erfarna handledare som
själva är svetsare är verkligen bra.
– De är duktiga på att förklara och jag har

redan lärt mig mycket.
Framtiden, vad drömmer du om?
– Efter praktiken på Hultdins återstår en
kort tid på T2 College och sen är jag klar
med utbildningen. Då ska jag söka jobb
och drömmen är att bli svetsare hos Hultdins och kunna fortsätta att bo i Malå.
– Jag har gjort den resa som min mamma
hoppades på. Jag är tacksam till Sverige
och Malå som gett mig chansen och jag
tror att min mamma kan vara stolt.

Örjan Larsson, HR vid Hultdins
– Vi har bestämt att vara tillmötesgående att anordna praktikplatser. Ett bra sätt att
ett tidigt skede komma i kontakt med de som utbildar sig inom svets och CNC.
Vilken kontakt har ni med Lärcentrum i Malå?
– Vi har kontinuerlig dialog och träffar med Lärcentrum där vi utbyter information.
Vi är positiva till att visa upp vår verksamhet genom bl.a. studiebesök och tillsam–
mans med skolan möta elever i olika åldrar inför deras framtida yrkesval.
– Vi söker personer som vill leva och verka i Malå. För oss spelar inte etnicitet eller
bakgrund någon roll. Det ökar bara vår mångfald och blir ett ”win-win” för alla.

Oskar Sjölund, SYO Nilaskolan och Malå Lärcentrum.
–Under 2020 gör Lärcentrum en särskild satsning med fokus på kompetensförsörjningsbehov genom yrkesutbildning i Malå. Anledningen är signaler från näringslivet
och att Arbetsförmedlingen inte längre har kunskap om lokalt behov.
För att lyckas krävs god samverkan mellan Lärcentrum, företag och utbildare samt
tillgång till APL-platser hos kommunens företag och arbetsplatser
Vi vill skapa attraktiva yrkesutbildningar genom god förankring i Malås arbetsliv. Vi
erbjuder såväl grundläggande vuxenutbildning som gymnasiekurser och yrkesutbildningar samt erbjuder studieplatser för distansstuderande elever på alla nivåer.
Målgrupper för yrkesutbildningar är alltifrån unga vuxna som inte gått yrkesutbildning på gymnasiet till vuxna som vill utvecklas genom nya utmaningar till nya arbeten.

Karim är glad över att få göra sin praktik vid Hultdin System AB. Här svetsar han under överinseende av sin handledare.

Karim tillsammans med Oskar Sjölund, SYO Nilaskolan och Lärcentrum.
15

Malå levererar – Utvecklingsavdelningen möter
Företagsbesök på Gädde Herrgård

Vi möter företagare med lokaler och verksamhet i Gädde Herrgård.
Företagen presenterade sina verksamheter och sedan följde
en konstruktiv och god framtidsdialog med frågor om bl.a
förtroende, ekonomi i balans, folkhälsa samt styrkor
och utmaningar för näringslivet i Malå.

Företagsbesök hos Burvalls Lek & Inredning
Vi möter Erika Falk för att diskutera behov av insatser för handeln i
Malå och en idé om en aktivitet för att lyfta Malå som bästa platsen
för barn - 2020!

Företagsbesök hos Sveaskog i Malå
Företagsbesök hos Sveaskog i Malå
Vi möter Sveaskog som har 11 medarbetare på
Malåkontoret.
På agendan: kompetensförsörjning och deras
entreprenörer inom avverkning, skogsvård och
vägbyggnation.
Tillsammans för utvecklingen i Malå och i regionen!

Företagsbesök hos Kattis Bod

Vi möter Katrin Jonsson för en dialog om behov av riktad insats
till handeln och en planerad aktivitet i september för att synlig–
göra Malå som den bästa platsen för barn, vår framtid!

Företagsbesök hos Skor & Sport

Vi möter Birgitta Lundgren för en dialog om behov av
insatser för handeln i Malå och satsningar som sätter fokus
på barnen, vår framtid!
Tillsammans för bibehållen service och utveckling i Malå.

Malå Sommarentreprenör

Företagsbesök hos Persson Båt i Adak
Vi möter ägare och personal för att diskutera kollektivtrafik,
barnomsorg, marknad, leverantörer och utmaningar för
företag lokaliserade utanför centralort.

Företagsbesök hos Studio 8

Vi möter företagare som presenterar sin verksamhet och pågående
företagsutveckling; Anna utökar sin verksamhet inom fotvård och försäljning av chokladbaserade hudvårdsprodukter. Även Marika utvecklar sin
verksamhet med FÄRG, en unik makeup-serie.
Sedan följde en dialog om Ungt entreprenörskap i Malå, barnomsorg,
utmaningar för kvinnliga företagare inom branschen skönhet och hälsa
och temaveckan Här Finns Jobben och Möjligheterna.

Företagsbesök hos Malå Sjukgymnastik AB
Vi möter Tuulikki Marklund som varit verksam i Malå sedan 1987.
Hon älskar sitt yrke, är otroligt energisk och har nyligen investerat
i ny utrustning för kundens bästa. Förutom mottagning av enskilda
kunder har hon hållit gruppkurser i bl.a. Chi gong och vattengympa
för reumatiker. Inspirerande och imponerande!

Tack alla för er tid och ert engagemang.
Tillsammans för ett gott näringslivsklimat och utvecklingen i Malå!
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Vi hoppas att vi även i år ska kunna genomföra en satsning
på ungdomars entreprenörskap och företagande under
sommaren, som ett alternativ till den traditionella feriepraktiken i kommunen.
Håll utkik efter kommande annonsering!

Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen
företagsamhet!
För mer information kontakta:
Anna-Sara Rannerud, Ung och företagsam utvecklare.
anna-sara.rannerud@mala.se
070-200 61 46
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Linn textar TV-serierna du följer
Familjen Derrick framför huset i Malå. Fr.v. Naima 2 år, pappa Cameron, Eliah 5 år och mamma Linn själv.

Om du kollar in eftertexterna på din favoritserie så
kanske Linn Derricks namn rullar förbi.
Tjejen som växte upp i byn Näsberg tillhör en av
dem som gör det lättare för dig att hänga med i
amerikanskan när det drar ihop sig till tuffa scener.
Sedan sex år tillbaka jobbar Linn som översättare
– Jag hade en härlig uppväxt i den lilla
byn Näsberg, två mil utanför Malå. Visserligen kändes det ibland lite ensamt, jag
var enda barnet i byn. Men jag trivdes
ganska bra med att springa runt i naturen
som fanns tätt inpå oss, berättar Linn.
–Jag var ett ganska lugnt barn, det märktes nog i skolan också. Förskolan upp till
högstadiet gick jag inne i Malå.
När jag började gymnasiet i Lycksele valde jag en samhällslinje med språkfokus.
– Efter två år blev det ett utbytesår

av böcker och film, från engelska och spanska.
Tillsammans med sin amerikanske man har hon
fladdrat runt i världen, pluggat och jobbat innan de
båda för tio år sedan bestämde sig för att hitta sin
plats på jorden. Det blev Malå.
– Jag har hittat hem och Cameron sin nya hembygd.

(2005) i Amerika. I Ripley, en liten stad
i norra delen av Mississippi med 5.000
invånare, bodde jag inackorderad hos en
familj och gick på High School.
Jag läste lite av varje, men obligatoriskt
var ämnen som; engelska, spanska matte,
samhällskunskap och USAs historia.
– Direkt efter High School-året åkte jag till
Spanien och gick klart svenska gymnasiet
i Fuengirola, på solkusten.
Det bästa med att studera utomlands?
– Att jag träffade min man Cameron där.
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Jag åkte tillbaka till USA 2007. Vi bodde
ihop ett år och jag pluggade International
Studies, språk med samhällsinriktning på
ett universitet. Efter en sejour i Sverige
åkte jag till Mexico och läste spanska på
ett universitet.
2010 flyttade Cameron med mig till Sverige och Malå.
Cameron, ditt första intryck av Malå?
– Positivt. Jag har växt upp på en liten
ort så mycket är ganska likt, vilket gör
det lättare att anpassa sig. Upplever att
människor nog i grunden är mer snälla
och djupare här, inte så ytliga som kontakterna kan vara i USA.
Skillnaden är också att i Mississippi är det
fuktigare och kan bli upp mot 50 grader
på sommaren. Där är mest myrmarker,
mycket lövskog och folk är generellt inte
ute i naturen lika mycket.
– Jag är nog en ”small town person” så jag
trivs mycket bra med livet i Malå.
Vad säger släkten om din Malåflytt?
– Det var lite svårt för dem i början, men
nu funkar det bra. Vi träffas någon gång
per år och de har nog accepterat att jag
börjat rota mig här. Släkten har varit här
och de gillar Malå och känner sig som
hemma med storleken på samhället.
– Sen gillar de ju Linn och barnen förstås,
säger Cameron.
Linn, har språk varit ett yrkesmål?
– Egentligen inte, det är först på senare
år som jag förstått att det varit en jobbmöjlighet. Jag har läst språk mest för att

det varit kul.
– Det var när Cameron ville gå en utbildning i Göteborg och vi flyttade dit från
Malå som det började klicka. Tidigare
hade jag funderat över vilka ytterligare
språkutbildningar som skulle kunna ge
mig ett yrke att fortsätta med. Översättningsarbete var inget som direkt lockade
mig. Jag visste ganska tidigt att jag ville
jobba med språk, men det dröjde länge
innan jag kom fram till på vilket sätt.
– Väl i Göteborg började jag se mig om
efter något att göra. Tittade igenom
universitetets utbud av kurser och blicken
fångades av en presentation på en sida;
”Översättningsprogrammet 120 poäng”!
Där, på nära håll i stan, fanns utbildningen. Jag blev intresserad, tänkte om och
efter två år hade jag en masterexamen
inom området Översättning.
Vilka språk arbetar du med?
– Jag översätter till svenska från engelska
och spanska. Jag sysslar mest med att
översätta skönlitteratur. Det blir mycket
kiosklitteratur, men också en och annan
roman.
Vilka är dina uppdragsgivare?
– Det är mest bokförlag och företag som
samordnar undertextning av TV-program
som sänds i olika kanaler. TV-jobben kan
egentligen vara allt möjligt som behöver
textas. Allt från deckare till matprogram,
mest amerikanska och brittiska produktioner.
– Många översättare arbetar som anställda vid översättningsbyråer, men jag har
valt att vara egen och därigenom fått
både valfrihet och frihet.
Hur skapar man jobbkontakterna?
– Utbildningen var ett bra insteg till att
börja med och gav många kontakter, Jag
har faktiskt haft fasta uppdragsgivare hela
tiden efter min examen. Det finns också
siter på nätet där man kan registrera sig,
men det har jag inte behövt göra.
Hur ser din arbetsgång ut?
– Den är faktiskt ganska enkel. Om jag
jobbar med en bok kommer manuset via
e-post. Gäller det tv-program loggar jag
in på en server, laddar ner en video och
en textfil med det engelska manuset och
sen är det bara att börja jobba sig igenom
materialet. Textsynkningen är redan gjord
i förväg.
Språk förändras och moderniseras. Hur
håller du dig ajour med de trenderna?
– Internet fungerar alldeles utmärkt som
redskap för att fånga språknyheterna.
Det är faktiskt bättre att ”Googla” än slå
upp i en ordbok. Men vad gäller engelska
har jag det lite lyxigt som har en man som
är ett vandrande amerikanskt lexikon.

Namn: Linn Derrick
Ålder: 32 år.
Bor: Malå.
Familj: Cameron och barnen.
Äter gärna: Choklad.
Äter aldrig: Fisk eller skaldjur
Ser på TV: Narcos.
Lyssnar radio: Sommar i P1.
Senast läst: Fredrik Backman.
Bästa film: SerenityBästa årstid: Sommar.
Bra egenskap: Målmedveten och uthållig
Fritiden: Styrketräning.
Betydelsefullt: Familjen.
Miljonvinst: Jorden runt-resa

Är du nöjd med dina yrkesval?
– Absolut, jag är även utbildad ämneslärare vid Umeå universitet och just nu jobbar
jag både som översättare och lärare. En
bra arbetsmix när man bor i inlandet.
–Det tråkiga i jobbet som översättare är
att man oftast sitter själv hemma. Det blir
ensamt, man saknar kontakten med andra.
Så kombon är utmärkt, man byter spår
och träffar folk.
Vilka är fördelarna med att bo här?
– Rent ekonomiskt får man ju göra avdrag
när man driver företag på en liten ort. Det
är billigt att köpa hus och jämförelsevis
billigt att leva här också. Det mesta finns
inom promenadavstånd och vi behöver
inte ha en andrabil.
– Men sen, att få jobba med det man vill
och trivs med och dessutom få ha sin lilla
familj, släkt och vänner i närheten - det är
på alla sätt fantastiskt.
Finns er framtid här i Malå?
– Det känns så. Hela familjen trivs bra här.
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Till sist, har du den bästa yrkeskombon?
– Kanske det, fast när jag jobbar hemma kan jag ibland bli lite less. Men jag
uppskattar friheten att vara sin egen, att
kunna lägga upp sin dagar själv och att
kunna ta semester när jag vill.
- I mitt yrke handlar det om självdisciplin.
Har jag bara datorn och en uppkoppling
så kan jag jobba var som helst i världen.
– Varför inte en drömresa till Sydamerika
med familj och arbetsdator i bagaget,
skrattar Linn och startar ett nytt översättningsprojekt.

Malå levererar – så minns vi årets början
Dialogmöte 15 januari

– om kommunala inköp av närproducerade bär- och grönsaksprodukter,
Branschforum och dialogmöte med fokus på närproducerat och hållbarhet. Dagen
resulterade i ett antal planerade aktiviteter under 2020 i kombination med förslag
till nya arbetssätt och samarbeten.
Medverkande var företagare, upphandlare och kostchef m fl från Arvidsjaur, Norsjö,
Skellefteå och Malå kommuner. Tillsammans för utvecklingen i Malå och i regionen!

Branschforum med företag inom
skönhet och hälsa i Malå, 11 mars
På agendan: information från Utvecklingsavdelningen, presentation av
samtliga företagare och respektive verksamhet, styrkor och svagheter, hot
och möjligheter.
Behov/insatser för företagsutveckling. Presentation av projekt Det digitala
steget av Victor Woronowicz, Gold of Lapland. Nästa branschforum är
planerad till maj hos Anna Brännlund på Ryggkliniken i Gädde Herrgård.
Tack alla företagare från Malå, Sorsele och Norsjö kommuner som deltog.
Tillsammans för utvecklingen i regionen!

LARV, 22 januari

Branschforum med företag inom turismoch besöksnäringen i Malå, 21 februari

Jobben och Möjligheterna finns i Malå!
Malå kommun kraftsamlar på Luleå
tekniska universitet, LARV tillsammans
med Hultdins, Guideline Geo och SGU
för att attrahera studenter att söka
exjobb och jobb i Malå!

Medverkande: 18 deltagare från Malå Turisminformation, Gold of Lapland
och lokala företag och föreningar inom besöksnäring.
Ett tillfälle för dialog, information, möjliggöra erfarenhetsutbyte och lokalt
nätverk för aktörer som har eller kommer att driva verksamhet inom turism- och besöksnäringen.
Tack alla - för information, dialog, tid och engagemang!

Gomorron Malå, Samhällsrummet i Adak 12 mars
Tema: Framtidens hälsovård
Värd: Malå kommun
Med representanter från: Handlar´n
Adak, Malå kommun, Närsjukvården Södra
Lappland, Malå Sjukstuga, Folktandvården
Malå, Kalix Visningsrum för välfärdsteknik
och Smarta lösningar
Konstruktiv framtidsdialog för samsyn
och samverkan. Malå Sjukstuga ska under

UNIADEN, 28-29 januari

Klimatklivet, 12 mars

Lunchmöte med tema energieffektivisering.

Jobben och Möjligheterna finns i Malå!
Malå kommun kraftsamlar tillsammans med
näringslivet i Malå för att säkra kompetensförsörjningen. Medverkande företag: Guideline
Geo, Hultdins System och SGU.

Medverkande: Jenny Nordén, Länsstyrelsen, Lena Jonsson, Biofuel Region
och Jamal Mouneimne, energi- och
klimatrådgivare i Malå kommun.

På agendan investeringsstöd för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan, bidrag till laddstolpar mm.
Tillsammans för en hållbar landsbygd!

Gomorron Malå, på Lärcentrum 30 januari
Tema: Behöver ditt företag arbetskraft och vilka behov har ni?
Värd: Malå kommun
Skolchef Erik Lindblom och Studie- och yrkesvägledare Oskar Sjölund
presenterade Lärcentrums satsning på vuxenutbildningar där ett
samarbete med näringslivet i Malå kan göra att de studerande har
en garanterad praktikplats under utbildningstiden.
Mindre snack och mera verkstad!
Tack alla - tillsammans för en hållbar utveckling i Malå och regionen!
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mars, efter tidigare överenskommelse, ha
haft 5 patienter för provtagning i Samhällsrummet i Adak.
Region Västerbotten informerar om deras
tidsplan: under 2020 ska alla samhällsrum
i Västerbotten vara igång.
Tillsammans för en levande,
attraktiv och trygg landsbygd!

Lämnade som rektor - återvände som skolchef
Erik Lindblom älskar Malå.
Oavsett i vilken västerbottnisk kuststad han
studerat, arbetat och bott i har han alltid
frankt deklarerat,
– Jag är Malåbo, men bor här i ”schtan”.
2015 lämnade Erik Malå med sin familj
för att som chef ta sig an utmaningen att
leda den centrala mottagningen för alla
nyanlända elever i Skellefteå.
– Vi hade haft ett ganska stort mottagande av nyanlända i olika åldrar då jag var
rektor i Malå. I Skellefteå blev uppgiften
mer begränsad till skolans värld. Mycket
jobb och jag blev lite av en expert. Eftersom jag jobbade mot alla skolor i kommunen fick jag se många både goda och

Sedan ett drygt halvår tillbaka är han Malåbo
igen och kommunens nya skolchef och rektor
för framtidssatsande Malå Lärcentrum.
– Skönt att vara tillbaka och nu få rulla upp
ärmarna, bygga Malå och skolans framtid.

mindre lyckade exempel på hur de tog
sig an uppgifterna. Det var väldigt lärorikt
och gav mig viktiga kunskaper.
Du gillar Malå - men är det med svansen
mellan benen som du kommer tillbaka?
– Tvärtom - för det första är det ett helt
annat jobb och att jag här ser möjligheten
att göra en avgörande insats. Sen gillar
jag utmaningen att vända förlust trenden
för skolan och stabilisera ekonomin..
– Känslan har varit att jag på något vis

Fr.v: Rektorerna Daniel Renling,, Maria Larsson, skoladm. Charlotte Hultdin och Erik Lindblom.
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ska fortsätta den resa som jag påbörjade
för 4-5 år sedan här i Malå, nu med nya
insikter och erfarenheter.
Du pratar om utmaningar...
– Ja, jag gillar utmaningar, gillar vad jag
ser i Malå och känner uppgiften att vända
trenden inte oöverkomlig utan möjlig.
Här finns potential att göra riktigt bra saker. Mycket är redan gjort, som att eleven
är i fokus. Ett tanke- och arbetssätt som
genomsyrar i hela verksamheten, från förskolan och uppåt. Ett tydligt elevfokus där
man hela tiden vill att eleven ska lyckas.
I dagsläget, är personalen med dig?
– Så känns det absolut, menar Erik,
Vi har en förhållandevis välutbildad personal och bra behörighet på de flesta. Däremot är vi i dagsläget sårbara genom att vi
är så få. Om någon slutar i ett ämne kan vi
gå från 100 till 0 procent behörighet i en
blink. Det är en uppgift att lösa.
– Men skolan har jättebra personal, bra lokaler och det har hänt mycket sen jag for.
– Ta bygget av nya Tjambo. Det blir en
fantastisk möjlighet både för att effektivisera ekonomin, men framförallt kvalitativt.
Att få alla förskoleavdelningar under
samma tak, kunna samarbeta och lära sig

av varandra kommer att bli kanon.
–Se sen på Nilaskolan där allt finns inom
ett par hundra meter, från 5-åringar till
vuxenstuderande. Vi sitter i en bra sits.
Utmaningar i övrigt?
– Det handlar främst om ekonomin. Innan
jag började hade en del tjänster avslutats.
Jämför man 2018-2019 utfall på personalkostnader så har vi nästan minskat med
6 miljoner och det får förstås konsekvenser. Vi får även i fortsättningen vända på
varje utgift, för att till sist nå en budget i
balans.
Hur är samarbetet med föräldrarna?
– I de allra flesta fall jättebra. Vi har inga
problem med föräldrar på något sätt.
Däremot skulle jag önska att det var fler
elever som pushades av föräldrarna att
våga satsa på teoretiska utbildningar på
gymnasiet. Att de så småningom väljer
akademiska studier så att vi får en större
mångfald bland yrkesvalen.
– En av skolans utmaningar är att väcka
en lust hos eleverna och bredda bilden av
de möjligheter som finns och lyfta fram
andra yrkesval än de som vi i Malå ser
som traditionella yrken och val.
Att jobba mer med entreprenörskap i
skolan är en väg att gå. Vi vet inte än var
vi är på väg om 20 år och vilka jobb som
finns eller vad som efterfrågas då.
Lärarbrist och rekryteringar
– Malå har haft turen att kunna rekrytera
förhållandevis enkelt. Jag är lite förvånad
sen sist jag var här att det är en del nya
ansikten, på skolan men framförallt på
förskolan. Att man lyckats rekrytera från
närliggande kommuner av någon anledning. Det har väl kanske inte behövts
någon tydlig strategi kring rekrytering än.
Jag tror att vi måste landa i och förbereda oss på en sån verklighet.
Vad har Malå då att konkurrera med?
– Vi får lyfta fram det som är det bästa
med Malå, d.v.s. ”Närheten till allt” och
leta efter de människor som vill bo som
oss. Vi kommer aldrig att kunna betala
10.000 mer per månad som närliggande
kommuner gör. Vi måste locka med ”livsstilsmarknadsföring” och peka på det enkla, okomplicerade livet som ger tid över
till annat. Vara tydliga med att man kan
bo i Malå och ändå få allt som storstaden
kan erbjuda i någon form. Dessutom så
mycket mer av det mesta.
Skolchef, men även rektor?
– Det är jättespännande. Jag valde själv
att anta utmaningen att bli rektor för
Lärcentrum och vuxenutbildningen och
lägga mer fokus på att utveckla den.
För några år sedan drog skolan ordentligt
ned på verksamhet. Nu gör kommunen en

prioriterad politisk satsning med ett lokalt
fokus på målsättningen för Lärcentrum
och de utbildningar som vi i första hand
vill erbjuda.
Studier och praktik på hemmaplan.
– Vi har vridit runt det här, börjat fråga vårt
lokala näringsliv om deras behov för att
sedan presentera och försöka lotsa eleverna mot den lokala arbetsmarknaden.
En jätteviktig del i det är att de får göra
praktik på hemmaplan. Då kan de få en
ingång direkt och kanske till och med få
jobb där. Risken är mindre att våra studerande efter sina yrkesutbildningar direkt
flyttar till Skellefteå eller någon annan ort.
Nytt tänk = pedagogisk support.
– Som det var tidigare lämnades eleverna
sedan vi anmält dem till en utbildning att
i princip klara sig själva. Många som läser
på vuxenutbildningen är också nyanlända
och de behöver extra stöd rent språkligt.
- För första gången någonsin har vi nu inrättat en lärartjänst som ska komplettera
den utbildning de får i Malå eller vid ett
annat utbildningscentrum. Supporten ska
fungera som ett extra studiestöd för att
klara utbildningarna. Läraren sitter med,
lyssnar in, förklarar och hjälper till att planera studierna. Det är alltså inte frågan
om undervisning utan elevstöd.
– Vi har haft studerande de senaste åren
men det har varit låg måluppfyllelse att
klara kurserna. Vi vill både få fler elever
och framförallt att de ska genomföra
utbildningen och bli anställningsbara.
Teknisk förståelse ett viktigt moment.
Som ett komplement till det pedagogiska
vill Lärcentrum ta ytterligare ett steg och
även satsa på teknik och teknisk support i
utbildningen.
… Vi tillskapar ytterligare en resurs, som
har samordnande funktion. Den personen ska hjälpa eleverna med saker som
stör bl.a. distansutbildningen. Det kan
vara att hjälpa och utbilda i hur en viss
programvara fungerar för att förstå och

Namn: Erik Lindblom
Ålder: 45 år.
Bor: Näsberg-Skelleftå.
Familj: Fru och 3 barn.
Äter gärna: Pizza.
Äter aldrig: Gröt.
Ser på TV: Skellefteå AIK.
Lyssnar radio: P4 Sportradion.
Senast läst: Deckare.
Bästa film: Notting Hill.
Bästa årstid: Sommar.
Bra egenskap: Effektiv.
Fritiden: Friluftsliv.
Betydelsefullt: Min fru.
Miljonvinst: Göra inget speciellt.

slutföra studierna.
Dessutom uppdaterar vi vår teknik och
utrustning för att skapa en välkomnande
och stimulerande studiemiljö. Vi tror att
det är en del i att höja måluppfyllelsen för
våra vuxenstuderande om vi på plats kan
hjälpa eleverna och de kan hjälpa varandra i nån form.
Varför är Malå så viktigt för dig?
– Oavsett när jag lämnat Malå och bott på
annan ort har jag alltid deklarerat: Jag är
en malåbo, som för tillfället bor här.
– Jag är en stolt Malåbo. och hjärtat finns
här, slutar Erik Lindblom.

Erik Lindblom i samspråk med PEABs platschef Robert Österberg vid bygget av nya Tjambo.
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Bo och leva i Malå kommun
Närmare livet – i Malå kommun.

Dessa tider ger utrymme för reflektion
och öppnar möjligheter att tänka om och
tänka nytt. Att komma närmare livet... med
enklare vardag, där familj, fritid och jobb är
i balans. Vintertid finns Tjamstanabackarna,
med barnens skidparadis, mitt i samhället.
Drömmer du om att upptäcka en ny plats
för dig och din familj? Eller att göra ditt Malåbesök permanent, att bo i Malå året runt?
Här i Malå ”med allt så nära” finns bästa
platsen för barn och vuxna oavsett årstid.
Att komma närmare livet…med enklare
vardag där familj, fritid och jobb är i balans.
Vi kan hjälpa dig med både information
och inspiration om Malå som plats att bo
och leva på. Vi har kontakter till arbetsgivare och våra mäklare står beredda.
Varmt välkommen att kontakta
Utvecklingsavdelningen, Malå kommun.
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Mäklare med grepp om bostadsmarknaden i Malå kommun.

Jag heter Malin Nyström och jobbar som mäklare i
Arvidsjaur och Malå. Jag har varit verksam i Norrlands inland sedan 2006 och det är med stor glädje
som jag ser en utveckling mot att fler och fler vill bo
närmare naturen.
Många söker sig bort från storstadens trängsel,
hets och hutlösa bostadspriser och uppskattar värdet i ett lugnare tempo och mer levnadsutrymme,
både ekonomiskt, tidsmässigt och i yta.
I Malå finns det stora chanser att få tag på en fin
villa, då många villaägare är lite äldre och längtar
efter att få flytta in i lägenhet och därmed ett enklare boende. Generationsskiftet på bostadsmarknaden är i full gång.
Ni når mig på 0960-55850 eller
malin.nystrom@lansfast.se
För att hålla koll på vilka hus som är till försäljning
kan ni titta på www.lansfast.se/arvidsjaur. Det går
även bra att leta på www.hemnet.se, men det är inte
alla säljare som vill synas där. Vår egen hemsida är
därför tryggare.

Marklund Mäkleri finns i hela norra Västerbotten sedan 2018 och
satsar bara på de små samhällena och byarna utanför de större
städerna.
Jag heter Ann-Helén B Marklund, född i Norrbotten men har
sedan 2001 bott i Västerbotten. Jag har varit mäklare sedan 2006
och stortrivs i Malå som är en viktig marknad för oss. Jag tror på
att framtiden är ljus för Malå. Fler och fler efterfrågar högre livskvalité med naturen runt knuten, frisk luft och mindre trängsel och
stress. Vi behöver bara hjälpa fler att hitta hit. Våra köpare kommer från när och fjärran. Många hör av sig till oss för att de vet att
vi kan hjälpa dem att hitta rätt drömboende vilket kan vara svårt.
Vi är glada att många säljare insett värdet i att sälja via mäklare.
På det sättet hoppas vi att priserna stiger och att fantastiska Malå
blir mer känt för här finns mycket att vara stolt över.
www.marklundmakleri.se
Kontakt: 0910 – 10910 eller info@marklundmakleri.se
Kontor: Tidsbokning gäller, vi brukar träffa kunderna i deras hus
eller på Gädde Herrgård.
Instagram: marklund_makleri
Facebook: @marklundmakleri
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En lyckad rockad.
De bytte glassigt
Umeåkontor
till delat rum
med sjöutsikt
i Malå!
Kan nyckelpersoner vid internationella företag i
storstäder lämna sina strategiska kontorsplatser, ta
sin arbetsdator och flytta ut till en tätort i inlandet.
Tidigt 1900-tal. Ett antal driftiga uppfinnare och entreprenörer bygger framgångsrika företag runtom i landet. Nära hundra
år senare slås företag ihop och bildar 1997
Sweco, Swedish Consultants.
Idag finns ca. 16 000 medarbetare runtom
i Europa och Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur,
med uppdrag i drygt 70 länder.
Ett av de 50 svenska kontoren finns i en
”glas(s)igt” byggnad i Umeå. Till för ett
halvår sedan hade Helen Larsson och
Johnny Granström sina arbetsplatser i
lokalerna. Idag sitter de tillsammans i ett
enkelt kontorsrum med utsikt över Malån.
Två välutbildade på nyckelpositioner.
Det är två nyckelpersoner och ytterst
kompetenta medarbetare som bytt residensstaden mot ett litet kontor i Malå.
Helen Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör är expert inom rennäringsfrågor.
Hon har under 26 år i huvudsak arbetat
med utredningar och stora projekt för
myndigheter, sametinget och olika organisationer i Norden.

Möt Helen och Johnny som gjort resan.
Flyttat från Umeå för att arbeta, bo och hitta nya
utmanade uppdrag och bitar i sina livspussel i Malå.

Johnny Granström, kulturgeograf och
samhällsplanerare. Har arbetat med större
projekt vid länsstyrelsen i Umeå, hos
internationella storföretaget Ramböll och
sen 2018 hos konkurrenten Sweco med
uppdragsledning och infrastrukturfrågor.
Från Umeå till Malå hur gick det till?
– 2016 flyttade jag till Malå med familjen
och pendlade då till Umeå. Det tog på
krafterna att långpendla, ha dubbelt boende och vara borta från familjen, berättar
Johnny. För två år sedan tog jag därför
upp frågan med vår chef om möjligheten
att istället jobba på heltid från Malå. Det
har varit en process men jag fick till sist
ett OK att börja arbeta från Malå.
Helen, vad fick dig att lämna Umeå?
– Med de arbetsuppgifter jag har innebär
en placering i inlandet att jag är närmare
mina kunder och mitt arbetsfält. Har man
sen äldre föräldrar och det skulle hända
dem någonting så känns avståndet från
Umeå stort. Familjen är viktig för mig,
något som mina chefer respekterar och
tycker är viktigt. De har sett fördelarna
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med att skapa ett lokalkontor i Malå vilket
för mig gör att jag känner en betydligt

större trygghet idag, mår mycket bättre
och verkligen trivs med och på jobbet.
Tvekade företaget någon gång?
– Nej, de var egentligen väldig på och
tyckte att det var strategiskt att ha oss

placerad i inlandet för att enklare kunna
nå ut till kunder här. Det är mycket
lättare att vi flyttar oss till Malå och att
Sweco kan rekrytera andra befattningar
till Umeå eller Luleå, menar Johnny.
– Jag blev imponerad över våra chefers
inställning att se till oss och våra möjligheter att på ett positivt sätt lösa våra
livspussel.
Mycket måste handla om förtroende?
– Absolut. Att Sweco skapat kontorsplatser i Malå tyder på ett starkt förtroende
för sin personal. Vi hittar uppdrag, får
nöjda kunder och har båda visat att vi
kan leverera. Under de förutsättningarna
spelar det ingen roll vart man bor och
arbetar, konstaterar Johnny.
– Nu sitter vi strategiskt i inlandet, med
möjlighet att fånga upp saker som skulle
ta mycket längre tid för kustkontoret att
få grepp om. Vi har även planerat in en
rundresa till våren för att besöka orter
och potentiella kunder i inlandet.
– Av erfarenhet vet jag att mindre kommuner gärna samarbetar med konsulter
som sitter nära och inte flera timmar
bort. Lättare att göra ”business” med
dom man enkelt kan
träffa, säger Helen.
Fler fördelar med
att jobba i ett internationellt företag
och sitta i Malå.
– Effektivitet. Jag
har fem minuter
till kontoret, säger
Johnny. När jag hängt
av mig jackan kan
jag minuten senare
vara uppkopplad och
diskutera ett projekt
med en kund i Stockholm eller bolla idéer
om järnvägslösningar
kring Norrbottniabanan med en kollega
i Luleå.
– Det är en otrolig känsla att jag sen kan
äta lunch här i Gädde herrgård, ta en
promenad förbi ICA och handla för att
sen gå hem, packa in maten och efter en
halvtimma vara tillbaka på kontoret.
– Allt utan stress. Det är fantastiskt!
Helen, hur är ditt nya liv Malå?
– Att jag får återvända till Malå löser så
många saker för att tillvaron i min familj
ska fungera. Det gör att mina föräldrar
tryggt kan fortsätta att bo hemma.
Min bror bedriver renskötsel utifrån
hemgården där han i vinter fått utfodra
sina renar i hägn. Tidigt i morse var jag
ute och matade en skock renar. Sen en
snabb dusch och frukost för att sen efter
en kvart i bilen vara på kontoret och ta

itu med dagens uppgifter.
– Det är lyx, det är livskvalité och verkligen något att uppskatta.
Vad saknar ni från Umeå?
– Vänner och arbetskamrater, säger
Johnny. Det är mer känslan av att man
har möjligheten att nyttja stadens hela
utbud. Att tillsammans kunna gå ut och
äta en god middag. Därför är det viktigt
att emellanåt kunna åka ner och träffa
kollegor både i Umeå och Luleå. Det är
en del i vårt uppgör med företaget och
vi kan behålla vi-känslan i arbetslaget.
– Jag saknar en simhall, kontrar Helen.
Jag älskar att simma och att sen få koppla av i bastun. Här kan jag istället åka
Namn: Johnny Granström.
skidor utanför knuten.
Ålder: 40 år.
Kan man få fler att följa ert exempel?
Bor: Malå.
– Börja i skolan, menar Helen. Jag skulle
Familj: Sambo och 2 barn.
gärna berätta för eleverna som står inför
Äter gärna: Sous vide (kött eller fisk).
sina framtidsval om vilka möjligheter man
Äter aldrig: Blodpudding, kåldolmar.
Ser på TV: Nyheter och streaming.
har genom att skaffa sig en utbildning
och vilken fantastisk livsmiljö man får om Lyssnar radio: P3 dokumentär/poddar
Senast läst: Ljudbok - ”Red Rising”.
man sen återvänder för att jobba här.
Bästa film: Star Wars ep 5.
Malå är ett paradis kan jag säga efter att
Bästa årstid: Våren.
ha jobbat från Kiruna till Småland i 25 års
Fritidsgöra: Stugan i Gullön.
tid. Jag har aldrig känt mig så lugn, trygg
och glad som när jag nu har fått återvän- Bra egenskap Lyssnare.
Betydelsefull: Min familj
da hem till Malå.
Miljonvinst: Investera i skog.
– Jag tror att vi är inne i en ”anti-era”,
säger Johnny. Att många fått nog av
stressen i storstäderna, och överväger
att flytta ut i landet. Här blir mycket av
livsproblemen hanterbara. Vi har allt,
från service till fritid och kan leva framgångsrikt. Det är något vi kan visa upp.
Nyckeln att kunna rekrytera hit?
– Det jag skulle önska är att vi i Sweco
skulle få vara med i ett näringslivsnätverk, där vi fick lära känna företagen och
varandra här i Malå. Att vi fick kroka arm
och hjälpas åt att utveckla Malå till en
ännu mer levande och expansiv inlandssort. Lite av en modell för att utveckling
kan ske i inlandet och som också skulle
kunna locka fler entreprenörer och
akademiker att våga satsa på ett liv och
företagande lite utanför ramarna.
Namn: Helen Larsson.
Ålder: 54 år.
Beskriv känslan när ni går till jobbet?
Bor: Malå.
– Glad, säger Johnny och Helen inflikar,
Familj: Ja.
– Jag känner mig kreativ, ett bra tecken.
Äter gärna: God köttbit med tillbehör.
Jag lagar nya maträtter, gör utflykter,
Äter aldrig: Griskött.
träffar människor. Det betyder att min
Ser på TV: Engelska deckare.
storstadsstress håller på att gå ner.
Lyssnar radio: P1 God morgon världen.
Tills sist - hur länge stannar ni i Malå?
Senast läst: ”Jag vill ju vara fri”.
– Så länge som det här funkar kan det
Bästa film: Edie.
bli hur länge som helst, säger Johnny
Bästa årstid: Hösten och vintern.
och Helen håller med,
Fritidsgöra: Låååånga vandringar.
– Jag har kanske 10 år kvar av arbetsBra egenskap Se möjligheter andra inte ser.
livet. Jag ser framför mig att stanna
Betydelsefullt: Få flytta hem igen till Malå.
här och har ingen strävan att flytta.
Miljonvinst: Jobba ideellt i projekt.
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Arenor
i kommunen
MALÅKVINNOR I FOKUS – Alla fick samma fråga:
”Vadför
är företagare
Malå för dig?”
Amanda Stenberg
– Hemma. Vi är ett litet samhälle,
alla känner alla, vi är nära. Man
kan alltid be om hjälp. Det är
tryggt.

Ida Marklund
– Även om jag kommer att åka till
Skellefteå för att studera, kommer jag att återkomma hit.

Käbi Norberg
– För mig är Malå en närhet
till orten där jag bor, som är
Adak. Adak är mitt paradis på
jorden, mitt hjärta. Där har
jag hittat mitt drömställe, som
passar min livsstil.

Mari-Louise Lundqvist
– Min hembygd. En
trygg och bekant plats.

Maria Stenberg
– Det är ett välkomnande hem.
Naturen och människorna runt
omkring, det är go’ i kommunen.
Det är också en plats där man
kan sitta och titta på stjärnorna.
Här finns ett otroligt lugn.
Lisa Stenlund
– Hemma. Men det är även en plats dit jag återvänt efter gymnasiet. Fast jag inte hade trott
det under gymnasietiden, så upptäckte jag att
borta är bra, men hemma är bäst.
Jag har många vänner och världens bästa jobb.
Jag tänker inte lämna Malå. Inte nu i alla fall.
Aleksandra Simanovskaya
– Det är den ort i Sverige
där jag bott sedan 2007.
Tidigare bodde jag ju i Ryssland. Nu är Malå mitt andra
hem. Här föddes mina barn.
Här är jag rotad nu. Det är
min plats.

Åsa Söderlund
– Min trygghet, mitt hem. Jag
är uppvuxen i Malå, det är en
plats jag känner till.

Britt-Marie Sellman
– En trygg och bra plats att bo på. Vi
har låg brottslighet, jag kan gå ut när
jag vill på kvällen, vilket man inte kan
överallt i världen. Behöver jag hjälp i
olika sammanhang så finns den att få.
Kerstin Linder
– Ett bra samhälle. Det känns
tryggt för barnen, det är fin
natur, särskilt nu när det är så
vackert ute. Jag trivs i samhället.
Jag har bott här sedan 2005,
och det har jag aldrig ångrat.

Yvonne Franz
– Ett ställe där jag lever och bor.
Malå är bra. Litet, med allt vad
det innebär av för- och nackdelar. Jämfört med stora städer
behöver man aldrig vara orolig
när man är ute, vilken tid på
dygnet det än är.

Rebecca Svensson
– Hemma. Jag har bott här i sex år
nu och jag trivs. Naturen framför
allt, vi bor ju mitt i den. Slalombacken, skogen, och det är en trevlig
kommun att bo i, med öppet klimat.
Maggi Holmqvist
– Min hemtrakt. Härliga människor
som bryr sig. Vår slogan, ”Malå med
allt så nära” , det är ungefär så jag
känner. Vi har en otrolig mångfald,
och en fantastisk miljö.

Pauline Hedström
– Mitt barndomshem. Ett
litet samhälle med ganska
stort utbud både inom näringsliv och turism. Ett litet
ställe som har mycket.
En bra plats som jag trivs
att bo i.
Britta Holmlund
– Det är där jag bor
och lever och har
gjort så i 60 år.

Magdalena Jonsson
– En hemort framför allt,
en trygghet. Den plats där
jag känner mig säker.

Oksana Renström
– Jag vill lyfta både positivt och lite negativt. Jag flyttade hit på 90-talet. För mig
känns samhället personligt och mindre
formellt än städer, och man har god
personkännedom. Det känns tryggt. Folk
försöker ställa upp för varandra i många
sammanhang.

Ulrika Lindblom
– Trygghet. Här behöver man inte
vara rädd. Jag gillar när folk ser mig
i ögonen och säger ”hej” när man
möts. Man är inte bara en i mängden.
Närheten till skogen, till naturen. Ett
bra ställe för barn att växa upp i. En
bra start i livet.

Lydia Zongo Quedraogo
– Ett litet samhälle. Det känns lugnt
och skönt att bo här. Man kan
promenera till platser, behöver inte
som i städer åka buss och tunnelbana, det är nära till allt.
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Christina Olsson
– Min hemort sedan 2016. En plats
som jag känner mig väldigt hemma i.
Birgitta Lundgren
– Allt. Jag har valt att bo, leva och jobba här.
Vi har nära till allt här och det är otroligt fint
i omgivningarna. Vi har det lugnt och skönt.
Kanske blir vi då och då hemmablinda, men
vi har det fantastiskt bra här. Jag trivs och
tror på Malå.
Barbro Lundqvist
– Malå är den kommun jag föddes och
växte upp i, och den kommun där vi bott
stadigvarande de senaste 16 åren. En liten
kommun med små resurser, men vi lever
ett bra liv här.
Britta Stenberg
– En naturskön plats där jag valt att bo. Ett
samhälle med många fördelar, exempelvis
närheten och intimiteten. Välviljan och sammanhållningen.
Personkännedom mellan människor som
borgar för trygghet.
Åsa Johansson
–Malå är hemma. Trygghet, vill
jag säga. Den tryggheten som
består i att man känner varandra och är måna om varandra.
En närhet som skapar vi-känsla.
Sedan är det stillheten och närheten till naturen.

Britt Tjärnlund
– Närhet till allt. Det
gäller även enkelheten i kontakter med
andra människor, och
att var vi än bor i kommunen går det hitta
det man behöver.

Magdalena Hellsten
– Hemma. Trygghet. Vi har vacker natur
och ett litet samhälle där man känner
många. Det är varm stämning och
många möjligheter till att ha fritidsintressen. Det i sin tur bottnar i mitt stora
fotointresse och här finns så oändligt
många vackra vyer att fotografera.
Marika Lindahl
– Hemma. Trygghet.
Familj. Närhet till allt.

Ann-Gerd Persson
– Glesbygdskommun som
jag tycker innebär närhet
och trygghet. Vi har nära
till beslutsfattare, det
tycker jag känns bra.
Inga-Britt Hultmar
– Min hemkommun. Jag har
bott här sedan 1971, alltså
större delen av mitt liv. En
fast punkt.

Jessika Bottke
– Malå är
trygghet för
mig. Jag har
vuxit upp här, min
pappa har vuxit upp
här. Man vet vart allting är. Hittar överallt.

Susanna Bischof
– Jag kan säga att
det är mitt andra
hem. Jag har hittat
lugn och ro här.
Det är ett lugnare
tempo. Det är en
viktig sak.

*Bilder är privata eller tagna av Britta Stenberg eller Utvecklingsavdelningen.
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Arenor för företagare i kommunen

Utveckling med bygdemedel

Därför gillar vi Malå!

Handlingsplanen för bygdemedel 2020 har antagits av
Kommunstyrelsen, länk till handlingsplanen.

För mer information, se kommunens hemsida.
Mer information och ansökan/redovisning. Handläggning av inkommna ansökningar 2020 pågår och svar meddelas efter påsk.
Länsstyrelsens hemsida - Utveckling med bygdemedel
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/natur-och-landsbygd/
stod-for-landsbygdsutveckling/utveckling-med-bygdemedel.html
Kontakt Malå kommun: Anna Karin Horney
E-post: anna-karin.horney@mala.se Tel: 0953-140 76

Arenor för företagare i kommunen
Gomorron Malå

•
•

Gomorron Malå – arrangeras fyra gånger under år 2020 av Utvecklingsavdelningen
Gomorron Malå är planerad till juni med tema; Svenskt Näringsliv – företagsklimat.
Mer information kommer.
Gomorron Malå planeras till v.45 under Här Finns Jobben – mässan med
tema; kapital försörjning. Mer information kommer.

Håll utkik efter kommande annonsering för resp. arrangemang.
Gomorron Malå: arrangeras av Utvecklingsavdelningen vid fyra tillfällen
under år 2020. Kl. 07.30 – 09.00. Plats varierar.

Andreas Enqvist, Burträsk.
Tjamstabackarna och Malå
är ett perfekt ställe för oss
vid kusten att åka till för en
skidhelg.
15 mil är överkomligt, inga
problem. Alltid bra med snö,
välpistat och backar som håller
långt in på vårkanten.
Idag har vi kört hit över dagen,
men oftast bor vi på hotellet.

Susann Nensén, Skellefteå
– Jag och sambon har vår husvagn
här och den har också blivit ett
uppskattat dagsmål för många av
våra vänner.
Vi älskar verkligen Malå. För oss
betyder en helg här både vila och
avkoppling.
Närservicen nere på samhället är
jättebra. Måste lyfta Sportaffären
med ”Biggan” som verkligen är
guld värd.
Saknar dock pizzarestaurangen i
backen, med tv-kvällarna. Den måste verkligen öppna igen!

Veronica Sundqvist, Arvidsjaur.
Många har rekommenderat
Tjamstan och vi kan bara instämma efter en dag i Malå.
Faktiskt första gången här och
allt är verkligen jättebra.
Trevliga människor överallt och
kanonväder har man ordnat.
Sen, vilka fina backar. Välskött
och bra preparerat med ordnat
även för de minsta.
Bra ordnat om man har eget fika
och matsäck med sig.

Andreas Enqvist, Skellefteå.
Att köra upp till Malå och campingen efter en jobbarvecka är alltid lika
lockande och avstresssande.
På samhället finns all den service
man behöver, speciellt uppskattar
jag som husvagnsägare Malå Järn.
Hoppas att malåborna verkligen
uppskttar och förstår vad campingen och vi gäster betyder för orten.
Hotellet med afterski, buffé och
barnaktiviteter är uppskattat. Sen
måste restaurang Laven öppnas.

Mera Malå
Mera Malå arrangeras vid behov, konceptet
samlar de tjänstepersoner du behöver komma i kontakt med för att starta/utveckla din
verksamhet vid ett och samma tillfälle.
Kontaktperson:
Anna Karin Horney, enhetschef Utvecklingsavdelningen
eller Jim Lundmark, kommunchef.

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
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Hembygdsområdet i vårvintertid. Här används bagarstugan flitigt året runt.
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Coronavirusets påverkan på näringslivet
Företagare i Malå kommun drabbas olika
mycket av coronaviruset covid-19. Utvecklingsavdelningen har styrt om verksamheten. Vi kontaktar er företagare för en
nulägesbild och åtgärdsplan.
Många vill ha hjälp med att sålla bland all information,
andra företagare efterfrågar handfasta råd. Vi uppdaterar informationen löpande, tillsänder er företagare
via e-post, kontaktar er per telefon och/eller personligt besök när så medges samt kommunicerar via Malå
kommuns hemsida.
Vi samverkar bl a med RevisorCompaniet, Swedbank,
Almi och Handelsbanken samt med våra grannkommu-

ner i Region 10 och Skellefteåregionen. Länsstyrelsen
och Region Västerbotten har samordnande funktioner.
I samråd med Tillväxtverket gör vi omprioriteringar av
projektmedel till förmån för insatser utifrån branschspecifika behov. Vikande kundunderlag och avbokningar innebär minskade och uteblivna intäkter. Blir
perioden utan omsättning för lång kommer många
lokala företag att få problem, kanske till och med att
riskera konkurs.
Vi omfördelar projektmedel och prioriterar satsningar
utifrån branschspecifika behov (projekt ”Utveckling av
näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun 1,76”
samt projekt ”NiMR - Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region”). Ingen kommun kommer att komma

undan smittan, men vi i Västerbottens inland drabbas,
som det ser ut nu, i större skala i ett lite senare skede
och har en ”konkurrensfördel” i att människor redan
från början inte är lika tätt samlade. Det som är viktigt
att inse är att dramatiska åtgärder som sätts in väldigt
tidigt och där det mesta stängs ner, där blir effekten
att kommunerna utsätter sitt eget näringsliv för svåra
påfrestningar och därmed sina egna framtidsutsikter.
Inskränkande åtgärder är mycket viktiga i en tid som
denna men behöver också göras under så kort tid som
möjligt.
Värna våra lokala företagare som skapar kommunens
välfärd och livskraft på kort och lång sikt! Utvecklingsavdelningen uppmanar alla Malåbor att tänka på att

bibehålla vår lokala service! Genom att tidigarelägga
inköp som du har planerat, köpa presentkort, beställa
hem varor eller, komma med önskemål till våra lokala
handlare om varor som saknas. Tillsammans kraftsamlar vi i Malå!
Håll dig uppdaterad på verksamt.se och på Malå kommuns hemsida.
Välkommen att kontakta Utvecklingsavdelningen,
Malå kommun!
Anna Karin Horney
Enhetschef Utvecklingsavdelningen Malå kommun

Nölviken i vårvinterskrud – njut!
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Närmare livet – i Malå kommun.

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 kontinuerligt. Här
hittar du även en länk till alla kommande aktiviteter för näringslivet.
Följ gärna Malå kommun på Facebook ”Malå med allt så nära” för att hålla dig uppdaterad om vad
som händer i kommunen, eller se http://www2.visitmala.se/evenemang. Där har du möjlighet att
avgränsa och välja evenemang för näringslivet.
Följ oss på Facebook
”Malå med allt så nära”.

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

Ta hand om dig och varandra.
Glad Påsk önskar Utvecklingsavdelningen.
Välkommen att kontakta oss med dina frågor, idéer och/eller utvecklingsförslag:

•
•
•
•
•
•

Anna Karin Horney, enhetschef, företagslots, kommuninterna uppdrag, projektstöd, 80% fr.o.m. 1 april.
Ethel Cavén, vik. integrationssamordnare, 100% t.o.m. 31 maj.
Maria I Larsson, företagslots, handläggare och projektmedarbetare 1,76, 50 %.
Aleksandra Simanovskaya, 60% affärscoach Projekt NiMR (Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region)
20% inflyttarservice mot företag/arbetstagare och 20% företagslots.
Anna-Sara Rannerud, ung och företagsam utvecklare, projektmedarbetare 1,76, 50 %.
Patrick Ström, vik integrationssekreterare 80%, t.o.m. 30 april

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

Näringslivsnytt finansieras med projektmedel från Tillväxtverket.
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Medverkande foto: Nina Olofsdotter, Ingrid Sjöberg, Dynamedia, Malin Hedman, Ricke, Linn Fjellner, Aleksandra Simanovskaya, leif@ilappland, m.f.l.

Dessa tider ger utrymme för reflektion och öppnar
möjligheter att tänka om och tänka nytt. Att komma
närmare livet... med enklare vardag, där familj, fritid
och jobb är i balans. Malå, en kommun fylld av sommarens alla smultronställen att upptäcka och utforska!
Drömmer du om att upptäcka en ny plats för dig och
din familj? Eller att göra ditt Malåbesök permanent, att
bo i Malå året runt? Här i Malå ”med allt så nära” finns
bästa platsen för barn och vuxna oavsett årstid.
Att komma närmare livet…med enklare vardag där
familj, fritid och jobb är i balans.
Vi kan hjälpa dig med både information och inspiration om Malå som plats att bo och leva på. Vi har
kontakter till arbetsgivare. Här finns jobben och möjligheterna!
Varmt välkommen att kontakta
Utvecklingsavdelningen, Malå kommun.

