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Kommunalråden  
har ordet
”I Norrland hava vi ett Indien inom våra gränser – bara 

vi rätt förstå att utnyttja det” sa rikskanslern Axel Ox-
entstierna på 1600-talet. Norrlands rikedomar av skog, 

vattenkraft och malm har spelat en avgörande roll för att bygga 
upp det moderna Sveriges rikedom. Men attityden har ofta haft 
spår av Oxenstiernas kolonialism, rikedomarna har ofta hamnat 
hos andra längre söderut.

Nyindustrialiseringen i norr har sin bas i tillgången på billig 
el från vind- och vattenkraft. När den används för att ersätta 
fossila bränslen i stål och gruvindustrin blir klimatnyttan stor. 
Med batteritillverkningen för bilar tas viktiga steg i klimatom-
vandlingen. Andra investeringar är mer tveksamma.

Man kan fråga sig om det behövs en särskilt sänkt energi-
skatt för de globala techjättarna som bygger enorma serverhal-
lar. Är det verkligen denna typ av investeringar som behöver 
samhällets stöd?

Vi behöver fundera på hur våra naturresurser kan generera 
byggandet av långsiktigt hållbara samhällen i hela vårt land. De 
nu pågående industri-investeringarna i Norrland är enligt min 
mening väldigt positiva. Men mitt i euforin måste vi ändå agera 
för att hela Norrland ska utvecklas. Den oro som kan finnas i 
mindre inlandskommuner kan inte negligeras. Vilka insatser 
kan göras? Hur kan näringslivet i hela Norrland blomstra? Kan 
befolkningsutvecklingen vända även i små norrländska inlands-
kommuner?

När jobben kommer måste mindre kommuner kunna och 
våga satsa för att växa. På nationell nivå måste man ta ett betyd-
ligt större ansvar för att helt nödvändiga investeringar i infra-
struktur kan ske i de små landsbygdskommunerna. Investering-
arna i norr ger enorma möjligheter att utveckla hela landsändan. 
Men det kommer att kräva planering och investeringar för att 
också leda till socialt hållbara samhällen. Många kommuner 
som är rika på naturresurser är i sig fattiga och har hög kom-
munalskatt. Om de skulle få en stadig ström av intäkter från de 
värden som skapas av mineraler, vind- och vattenkraft så skulle 
de ha råd att bygga ut samhällsservice och få fler invånare och 
färre långpendlare. Det räcker inte med att ha lönsamma före-
tag, vi måste bygga livskraftiga samhällen. Framtiden förr norra 
Sverige ser ljus ut, men det kräver att vi bygger hållbara goda 
samhällen, inte bara jublar åt nya industri-investeringar. Sam-
hällen där människor kan leva goda liv med fungerande offent-
lig service, kultur i olika former, trygghet, utvecklingsmöjlighe-
ter och inte minst vara stolta över sin bygd.

En hållbar livsmiljö. Översiktsplanen ligger till grund för 
hur Malå kommun kan utvecklas för att möta framtiden. 
Den innefattar bland annat möjligheter till byggande av 

bostäder, fritidshus och framtida företagsetableringar. 
Kartläggningen av natur och naturliga resurser som finns i 

vår kommun är också en viktig del i hur vi kommer att kunna 
utveckla bland annat turistnäringen.

Det finns olika boendemiljöer som inte behöver kosta allt för 
mycket och som håller över generationer så som egna hem, hy-
resrätter och nyproducerade lägenheter.

Begreppet hållbarlivsmiljö innefattar de fysiska miljöerna 
där vi bor, där vi arbetar och där vi tillbringar större delen av 
vår fritid. Pandemin har gjort att vi fått upp ögonen för möjlig-
heterna till en fantastisk fritid i omedelbar närmiljö. Det är bara 
att öppna dörren och våga ta steget ut!

En välfungerande arbetsmarknad med stor efterfrågan på de 
produkter som tillverkas i Malå gör att kompetensförsörjning är 
en viktig ingrediens i hur företagen kan möta upp framtida krav 
för en fortsatt utveckling av sina produkter. Att det i framtiden 
behövs satsningar på utbildning för att klara kompetensbristen 
i den offentliga sektorn är inte någon nyhet. Min tanke är mer 
hur kan vi använda oss av vårt lärcentrum för att utbilda här på 
plats?

Hur kommer den satsning på 1,25 miljarder som Boliden 
gör i Kristinebergsgruvan påverka vår kommun, då den största 
arbetspendlingen sker till just den arbetsplatsen?

Att företagen och regering gör en satsning på en grön om-
ställning tror jag är nödvändig då kraven från konsumenter 
kommer att öka.

Det är positivt att företagen i Malå ligger i framkant vad det 
gäller produkter som går på export till andra länder och småfö-
retagarna som servar oss med diverse tjänster gör att vi inte be-
höver lämna kommunen utan kan använda oss av deras tjänster.

Att Malå är årets raketkommun i Sverige, i Svenskt Närings-
livs företagsranking och står på tå för sina företagare känns 
fantastiskt och visar på att ett långsiktigt arbete med Utveck-
lings- och arbetsmarknadsenheten som tillsammans med våra 
företagare gett en önskad effekt. Vi har förbättrat vår ranking 
med 112 placeringar. Bra jobbat!

MIKAEL  
ABRAHAMSSON
(S) Kommunstyrelsens 
förste vice ordförande, 
Malå kommun
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TEMA: MALÅ – HÅLLBAR LIVSMILJÖ
Med anledning Demokratins 100-årsjubileum tog 
Västerbottens läns hembygdsförbund (som Inga-
Britt Hultmar är aktiv i) fram boken ”Får alla vara 

med?”. Boken är en antologi med 17 olika författare 
som representerar hembygdsföreningar i länet, 
forskarvärlden och samhällsengagemang.

Hon är uppvuxen där skogsvägen slutade, på 
gränsen mellan Lycksele och Sorse-
le socken. Platsen kallas i folkmun 

för ”Sågen”. 
– Det var min farfar som började med att dika en 

kanal, byggde sedan ett kraftverk, sågen byggdes 1925 
och senare uppförde han ett snickeri på gården. Därav 
namnet, berättar Inga-Britt Hultmar, 72, och fortsätter:

– Det är klart att uppväxten på ett så ensligt ställe har 
präglat mig. Man fick vara uppfinningsrik och hitta egna 
lösningar på problem som uppstod. Men det var annor-
lunda. Jag var till exempel tvungen att vara inackorde-
rad på veckorna när jag började skolan i Norrbyberg. Då 
fanns ingen skolskjuts. Den kom några år senare.

Hon sitter vid köksbordet i Rökå och håller senaste 
boken från Västerbottens läns hembygdsförbund i sin 
hand. Ett förbund hon fortfarande är aktiv i och som 
varje år ger ut en bok om något intressant ämne. 

– Jag har varit mycket engagerad i projektet att ge ut 
den här boken. Den handlar om hur demokratin har sett 
ut 100 år tillbaka. Jag brinner för att bevara historien 
och kulturen i inlandet och vill att våra lokala kulturhis-
toriska miljöer i Malå kommun ska leva vidare. Det är 
viktigt. 

Inga-Britt Hultmar har nära på alltid haft sin bas i 
Västerbotten. Hon träffade sin make, Lars-Göran Hult-
mar, tidigt i livet. Gifte sig som 18-åring och flyttade 
runt i länet för studier och arbete. De bodde tillsammans 
i såväl Umeå, Lycksele, Mensträsk som Rentjärn innan 
de slutligen landade i Rökå.

– På den tiden var man tvungen att få dispens om 
man inte var fyllda 21 år vid giftermålet. Så min pappa 
fick skriva till kungs som det hette och be om lov att 

gifta bort dottern, berättar Inga-Britt och skrattar gott. 
– Vi bodde på många olika orter under några år efter-

som Lars-Göran var folkskollärare. Idag har vi rotat oss 
och bor på området där Lars-Göran är uppvuxen. Att få 
möjlighet att ta del av byagemenskapen är fantastiskt. 
Hjälpsamma grannar som alla ser en för den man är. 

Inga-Britt Hultmar har sedan barnsben varit aktiv i 
pingstförsamlingen, varit drivande i många föreningar 
och organisationer, teaterföreningar, föreningen för 
elöverkänsliga, Studieförbundet vuxenskolan, deltagit 
i projekt kring fornminnesdokumentation, varit turist-
guide på Inlandsbanan, anordnat dragspelskurser för 
barn och sökt projektpengar för att dokumentera musik-
stycken komponerade av Malåbor, för att nämna några. 
Föreningslivet och hembygden har varit och är viktiga 
ingredienser i hennes vardag. 

– Något jag är stolt över är Malå dragspelsklubb 
som jag var med och startade 2009. Där sökte vi pro-
jektpengar och fick därmed möjlighet att dokumentera 
musik komponerade av Malåbor, säger Inga-Britt och 
fortsätter:

– Vet du hur många låtar vi fick fram? 420 stycken! 
En man, Östen Dahlberg, var kompositör till hälften av 
dessa, men totalt blev det cirka 40 kompositörer från 
området. Häftigt! 

– Mitt senaste projekt blev att söka pengar för ett 
vindskydd nere vid Kalvbäcken utanför Rökå. Jag har 
alltid drömt om att kunna sitta och fika vid en eldstad 
där nere intill den gamla flottardammen, säger hon och 
förklarar glatt att det ligger fler idéer i bakfickan.

Hon är 70-plus men fortfarande drivande i kultur-
miljöfrågor, aktiv i en mängd föreningar, har alltid bott i 
Västerbotten och älskar att visats i naturen.

RÖKÅS

INGA-BRITT HULTMAR
Ålder: 72.
Bor: I villa i Röka till-
sammans med maken 
Lars-Göran Hultmar.
Familj: Två vuxna barn, 
barnbarn och barnbarns-
barn.
Gillar: Naturen, 
föreningslivet och lokal 
historia.

visionär
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TEMA: MALÅ – HÅLLBAR LIVSMILJÖ

Lagom till lucia 2006 öppnade affären i Adak igen 
efter ett års stängning på grund av konkurs. 

Det som var annorlunda den gången var att 
ortsborna valde att ta över driften av affären själva genom 
att bilda en ekonomisk förening. Sören Asp köpte själva 
butiksfastigheten som han än idag hyr ut till föreningen.

– Det gick ut en förfrågan hur många som kunde tänka 
sig vara med i en medlemsägd förening som skulle driva 
affären, berättar Jari Reconius som sitter i styrelsen.

– Så idag är vi cirka 200 delägare i föreningen som he-
ter Adak Allehanda Ek.för och det kommer hela tiden nya 
delägare då folk flyttar in, fyller butiksanställda Susanne 
Åman i.

Samma förening tog några år senare över macken som 
ligger intill affären. Det är Skellefteå Bränsle som levere-
rar drivmedel till tankstationen som är en viktig del i god 
service på landsbygden.

– Vi är en heltidsanställd och en halvtid i butiken. Se-
dan har vi en del extraarbetare som jobbar timmar. Dessut-
om har vi söndagsöppet då personer arbetar ideellt, berät-
tar Susanne Åman.

Men det är inte bara en butik och en mack. Sedan för-
eningen gick med i projektet ”Välkommen till bygden” har 
nya idéer växt fram. Idag finns en loppis/hantverkshörna, 
kafé och uteplats med bänkar och bord. Inne i butiken 

står en så kallad Infopoint där besökare och ortsbor kan 
hitta besöksmål och se vad som händer i kommunen. 
Föreningen har också ansvar för samhällsrummet i Adak, 

en lokal där det finns digital uppkoppling och konferens-
möjligheter. Rummet bokas via Infopointen i butiken eller 
via Malå sjukstuga. Affärens anställda kör även ut han-
delskassar till personer som inte själva tar sig till butiken. 
Föreningen har hittat ett koncept för att möjliggöra den 
lokala servicen på orten och försöker hela tiden hitta nya 
möjligheter till utveckling.  

– Vi har till och med haft en livesändning direkt till 
Japan härifrån eftersom de ville se hur vi utvecklar lands-
bygden på ett bra sätt. I Japan håller landsbygden på att dö 
ut, berättar Jari Reconius.

Den 4 augusti i år tillträdde Börje 
Stenlund posten som ny ordfö-
rande i Malå sameby. 

– Just nu har jag lite mer tid att driva frågorna som rör 
samebyn. Men jag har varit tydlig med att jag är ordföran-
de så länge jag kan, med tanke på att jag driver företag vid 
sidan av.

Det är tunga frågor han får axla som ny ordförande 
tillsammans med övrig styrelse. Det handlar om avtal och 
samtal med allt från vindkraftsföretag, gruvbolag till sam-
råd rörande Norrbotniabanan och ny dragning av E4. Malå 
sameby har sitt renbetesområde i skogslandet, deras renar 
betar aldrig på fjället. Deras område sträcker sig från stora 
delar av Malå kommun, en liten del av Lycksele kommun, 
via Norsjö och ut i kustkommunerna Skellefteå och Ro-
bertsfors. 

– Det är därför vi även behandlar frågor som rör byg-
gandet av Norrbotniabanan. Vi har våra renbetesmarker 
mitt i området där tågrälsen ska byggas, berättar Börje.

Börje Stenlund, 53, har haft renskötseln som huvud-
syssla hela sitt yrkesverksamma liv, fram till att sonen vid 
19 års ålder tog över skötseln på heltid. 

– Det är ett fysiskt krävande yrke och jag är tacksam att 
någon ville överta. 

Han hoppas kunna bidra med sin kunskap inom ren-

skötsel och som egenföretagare, allt för att stärka samebyn 
och öka förståelsen bland allmänheten. Dialog om samver-
kan är ledorden.

Vad är då skillnaden mellan en sameby och en för-
ening?

– Här i kommunen har vi Malå sameby som är en or-
ganisation som ska företräda alla som har renskötseln som 
levebröd, vilket idag är 11 familjer. Men även de som har 
så kallade skötesrenar i vårt område. Sedan finns även 
Malå sameförening som är en öppen förening för alla som 
har samisk tillhörighet, förklarar Börje och avslutar:

– Jag vill öka förståelsen för samer och renskötsel. Visa 
att vi vill hitta lösningar och samråd. Vi har likt övriga i 
samhället stora frågor att brottas med som klimatföränd-
ringarna och att ta oss in i framtiden på ett hållbart sätt. 

ORDFÖRANDE I BYN Ny Navet

Ethel Cavén, Malå kommun, 
tar bild på Susanne Åman och 
Jari Reconius som är nöjda 
över de nya vägskyltarna som 
Galejan tillverkat till Handlarn 
i Adak. 

BÖRJE STENLUND
Ålder: 53
Bor: i Malå
Övrigt: Driver 
Vildmarkscamp i 
Malå AB, ledamot i 
kommunfullmäktige 
(ML), ny ordförande 
i Malå sameby.

    Jag vill öka förståelsen för 
samer och renskötsel. Visa att vi 
vill hitta lösningar och samråd.
"

ADAK 
ALLEHANDA 
EKONOMISK 
FÖRENING
* Ordförande är 
för närvarande 
Ann-Gerd Pers-
son. I styrelsen 
sitter också Gu-
nilla Persson, Jari 
Reconius, Susan-
ne Åman, Nina 
Swahn och Kent 
Lindsköld. 
* Föreningen 
bildades 2006 
då ortsborna tog 
utvecklingen i 
bygden i egna 
händer. Förening-
en öppnade affä-
ren igen efter att 
tidigare butik gått 
i konkurs. Idag har 
föreningen även 
hand om ben-
sinmacken och 
samhällsrummet i 
Adak. 

VÄLKOMMEN TILL BYGDEN
* Gold of Lapland ekonomisk förening har beviljats utveck-
lingsmedel från EU samt Region Västerbotten för att stärka 
servicen på landsbygden och stötta de sju noderna (butik- 
erna) som ingår i projektet. 
* De sju noderna är: Handlarn i Adak, Handlarn i Rusk-
sele, ICA Nära Björks Lanthandel i Kusfors, Örträsk Livs, 
Thornégården i Kristineberg, Kattisavan livs, Handlarn i 
Bastuträsk. 
* Projektet har pågått under två år och avslutas detta år.  
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VUXENUTBILDNING

När Mubarak Hussein Abiwahab var 4 
år flydde familjen från inbördeskriget 
i Somalia till Kenya och hamnade i 

ett av världens största flyktingläger. 
- Där blev vi kvar i 23 år. Flyktinglägret blev mer som 

ett samhälle. Vi fick röra oss fritt där inne, gå i skola och 
utbilda oss. Men vi fick aldrig resa utanför gränsen till läg-
ret, berättar Mubarak. 

Han sitter på sin arbetsplats på Nilaskolan i Malå. Där 
arbetar han idag som studiehandledare för somaliska stu-
denter. 

För sex år sedan kom Mubarak som kvotflykting till 
Sverige och Malå. Fru och barn är fortfarande kvar i flyk-
tinglägret i Kenya. En kvotflykting är en person som har 
flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyk-
tingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land. 

- Jag kom hit till Malå tillsammans med min bror och 
min mamma. Pappa gick tyvärr bort i flyktinglägret. Men 
min fru och mina tre barn är kvar. De har inte fått tillstånd 
att komma hit till mig ännu.

Varje sommar åker Mubarak tillbaka till Kenya för att 
spendera sommarledigheten med familjen. Att familjen 
finns i ett annat land är tufft. 

- Men det gäller att ha viljan. Att lära sig svenska, att 
komma in i samhället och sedan få ett arbete. Det är tipsen 
jag kan ge till andra flyktingar, det är inte lätt men det går, 
säger Mubarak Hussein Abiwahab som kämpar vidare för 
att få sin familj till Sverige.

Efter att ha gått utbildning Svenska för invandrare bör-

jade Mubarak en vuxenutbildning på distans som kallad-
es ”Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare”. 

- Jag var utbildad lärare i Kenya men behövde kom-
plettera med svenska studier för att få arbeta som behörig 
lärare. Jag hade tänkt läsa två år till, men då blev jag er-
bjuden fast arbete av rektorn på skolan i Malå. 

Det var inne i flyktinglägret som Mubarak utbildade sig 
till lärare och undervisade i cirka 2 år. Dessförinnan hade 
han anställning hos organisationen Rädda barnen och arbe-
tade med ensamkommande barn i flyktinglägret. 

- Jag gillar mitt arbete här på skolan. Att ha ett arbete 
att gå till gör att jag känner mig hemma här i Malå. 

nyckel till arbete

LÄRCENTRUM/KOMVUX
På Lärcentrum kan du få hjälp med dina frågor som berör 
vuxenutbildning. Där kan du få hjälp att hitta utbildningsal-
ternativ, med dina studier och förslag på behörighetskom-
plettering. Lärcentrum hjälper också till med ansöknings-
handlingar, personlig service och ger möjlighet att skriva 
tentamen på hemmaplan med mera.
Vill du kontakta Lärcentrum? Maila till: 
utbildningskontoret@mala.se

MUBARAK HUSSEIN 
ABIWAHAB
Ålder: 33 år.
Född: Somalia.
Uppväxt: I flyktingläger i 
Kenya.
Bor: Malå.
Arbete: Studiehandleda-
re på Nilaskolan.
Familj: Fru och tre barn 
(7 år, 5 år, 1 år).
Fritid: Läser, tv-serier, 
lirar fotboll med kompis- 
ar, cyklar. 
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om hur man kan använda AI i Malå kommun och Västerbotten. 
– Känner man att man har ett specifikt AI-behov så tar vi emot förslag 

och vill vara kundorienterade. Hela projektet är behovsstyrt utifrån företa-
garna. 

– Som avslutning vill jag försöka förklara AI. Det är ungefär som web-
ben var på 90-talet. Då var det en hemsida med lite bilder och ingen visste 
riktigt vad man skulle ha webben till. Men om du tittar på webben idag så 
har det påverkat hela samhället och många branscher. Man tror att AI kom-
mer vandra samma väg. Just för att inte hamna efter i den rörelse som sker 
genomför vi detta projekt och kurser, säger Thomas Kvist. 

TEMA: MALÅ – HÅLLBAR LIVSMILJÖ
Projektet kallas RegAI startade september 2020 och 
pågår till september 2022. 
RegAI syftar till att jobba med den strategiska och icke-

tekniska delen av AI eftersom andra av regionens tidiga-
re AI-projekt handlat om den tekniska biten av artificiell 
intelligens.

Just nu pågår ett projekt i Malå och länet som riktar 
sig till företag och organisationer som vill 
lära sig mer om AI (artificiell intelligens) ur 

ett affärsmässigt perspektiv. 
– Grunden är att många tror att AI kommer att påverka både 

samhälle och näringsliv i stor utsträckning. Det finns olika rap-
porter som säger att det kommer att påverka tillväxten med flera 
procent inom några år, säger projektledare Thomas Kvist, Regi-
on Västerbotten och fortsätter: 

– Vi har haft en del seminarier där Malåföretag har varit re-
presenterade. Men vi ser gärna fler inlandsföretag som är med 
nu när kursen kring AI drar igång.

Vad är då AI?
Artificiell intelligens. 
– Det är inte så som många tänker, terminator och robot 

liksom. Det kommer att vara mindre dramatiskt att införa AI i 
näringslivet än vad många tror. Kan handla om att förbättra kva-
litetskontrollen, få bättre beslutsunderlag utifrån dataanalyser 
eller liknande. Där tror jag AI kommer spela stor roll och påver-

ka lönsamheten positivt.
Thomas Kvist anser att företagen bör 

dra nytta av det pågående projektet efter-
som det kommer att påverka hela Västerbot-
tens näringslivs välmående och konkurrens-
möjligheter.

RegAI som projektet kallas, handlar om att 
få en känsla kring ny teknik som kan komma 
inom några år. Hur och om företagare ska för-
bereda sig på något vis. 

– En viktigt sak att tänka på när man som 
företagare vill använda AI är att de måste börja samla data nå-
got år innan en AI-lösning kan bli verklighet. Planera redan nu, 
samla på er data om produkter och kunder så har ni något att 
utgå ifrån när ni väl sätter igång, råder Thomas Kvist.

Vill du som företagare anmäla dig till projektet och vara med 
på ett upplägg likt en studiecirkel kan du anmäla dig till Thomas 
Kvist via mail. I egen takt kan du gå webbaserade kurser, träffa 
övriga deltagare var fjärde vecka för att diskutera och samtala 

ARTIFICIELL intelligens

– Samtidigt som våra skördare avverkar träden 
mäts de idag väldigt noggrant, var de vuxit, träslag, 
storlek med mera. Det generar mängder med an-
vändbara data.  Vi har 200 miljoner avverkade träd i 
en databas, berättar Urban Nordmark, Sveaskog. 

Dessutom har Sveriges skogar scannats med 
laser från luften. Dessa två mätmetoder tillsammans 
gör att Sveaskog kan träna upp en AI-modell som 
tar in data från skördarna och scanningen av marken 
och därefter göra diverse uppskattningar av skogen 
och skogsområden.  

– Men den AI-modellen kan vi räkna ut hur 
mycket virke och hur mycket massaved vi kan få 
ut av olika områden. Därefter kan vi mer noggrant 
planera produktionen av talltimmer till Setra i Malå 
för att ta ett exempel. Vi vet vad vi har i lagret så att 
säga, säger Urban Nordmark. 

– Vi har kommit rätt långt med AI i sågverksin-
dustrins mått mätt. Eftersom vi är superintresserade 
av hur stockarna ser ut på insidan för att kunna göra 
rätt slutprodukter för rätt användning, har vi sedan 
2017 investerat och installerat en kamerautrustning 
i vårt justerverk och en röntgen till vår timmersor-
tering, säger Setras platschef i Malå Marlene Berg-
ström.

Utrustningarna ökar nivån av digitalisering och 
skapar möjligheter att följa stockarnas egenskaper 
på individnivå. Dessa AI-lösningar samlar flera olika 
mätpunkter för att sedan skapa 3-D-bilder av stock-
en och även av slutprodukten, plank och brädor. 

– AI och digitalisering blir egentligen samma 
sak. Det är mätsystemen som gör att vi kan få fram 
information och data som det mänskliga ögat inte 
upptäcker, säger Marlene Bergström och fortsätter:

– Vi kan med tekniken skapa ett större mervär-
de i hela processen. Nu kan vi se in i stocken och i 
ett tidigare skede klassa stocken rätt i förhållande 
till slutproduktens användningsområde. Det ger en 
ökad förädlingsgrad av det timmer vi köper in. 

SVEASKOG

SETRA
VILL DU SOM FÖRETAGARE ANMÄLA DIG? 
Maila Thomas Kvist: thomas.kvist@regionvasterbotten.se

FOTO: PIXABAY
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Thomas Kvist.

FOTO: SVEASKOG

FOTO: SETRA

Malåföretag som redan 
använder AI

VAR KAN MAN  
ANVÄNDA AI?
Konkreta exempel på 
användningsområden 
för AI enligt Thomas 
Kvist:
- Volvo i Umeå. De har 
samlat på sig bilder på 
lackskador och tränat 
en AI att känna igen så-
dana skador. Sedan har 
de kopplat kameror till 
AI-lösningen som hittar 
eventuella lackskador. 
- Om ett företag har 
mycket kunddata (ålder, 
kön, bostadsort etcetera) 
kan man hitta mönster 
som är svåra att se med 
blotta ögat. Kanske kan 
en AI-lösning hjälpa fö-
retaget att se att vissa 
kunder kommer med 
storbeställning vart tred-
je år och kan anpassa för-
säljning, produktion och 
lagerhållning därefter.
- Finns ett företag som 
satte fast en kamera på 
luckan till sina bikupor 
som drabbats av en kval-
stersjukdom. Genom att 
lära AI känna igen vilka 
bin som bar på viruset 
kunde luckan stängas 
när ett sådant bi ville in i 
bikupan.

MISSA INTE! 
Lunchinspo under Här-finns-jobben-mässan på Malåborg med temat 
Artificiell intelligens – AI. Där föreläser bla. Setra om sin AI-lösning.
Arrangör: Malå Kommun i samarbete med näringslivet och Region 
Västerbotten. 
Tid: 9 nov kl 11.30
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TEMA: MALÅ – HÅLLBAR LIVSMILJÖ

FRÅN SÖDER
Aktiva seniorer

-Det som slutligen fick oss att flytta till Malå var skidbacken, 
säger Lisbet Eriksson.

Hon sitter tillsammans med sambon Lars Andersson 
vid köksbordet i enplansvillan i Malå och berättar glatt om deras 
livs största beslut, att flytta norrut. För ett år sedan bodde paret i en 
villa i Svenljunga kommun utanför Borås. Men när båda två gått i 
pension valde de att bryta upp och flytta.

– Det hann bli 44 år på gården innan vi sålde. Och vet du, vi 
hade aldrig varit längre norrut än till Östersund innan, berättar Lis-
bet och skrattar gott. 

Så varför hamnade seniorparet från Svenljunga i Malå?
– Vi tittade runt på Hemnet och hittade först ett hus utanför Malå 

så vi bilade upp för att titta på det. Men av någon anledning blev det 
aldrig så att vi budade den gången. Istället dök det upp ett annat. Så 
vi åkte upp igen, tittade och köpte det här huset.

– Det blev rätt slitsamt att åka 120 mil enkel väg för att titta på 
hus. Så gång nummer två bestämde vi oss för att om det inte känns 
rätt så ger vi upp husletandet i Malå, säger Lars Andersson.

Men det kändes rätt. Och nu har de bott två år i Malå. Hunnit 
med vintersäsong i Tjamstanbacken, föreningsliv och träning på 
gymmet, somrar med fiske, svampplockning och långa promenader 
med hunden.

– Vi älskar att åka slalom. Närheten till allt här i Malå gör att vi 
nästan aldrig tar ut bilen från garaget. Vi tar till och med sparken till 
skidbacken. Det är fantastiskt, säger Lisbet.

– Det började bli så slaskiga vintrar i Svenljunga. En konstant 
blöt och smutsig hund och kort slalomsäsong var något vi ville 
komma bort ifrån, säger Lars och fortsätter:

– Givetvis kommer vi längre bort från barn, barnbarn och släk-
tingar. Men förhoppningsvis kan de börja hälsa på mer om coronan 
lättar.

Om de någonsin ångrat flytten? Nej. De trivs med enkelheten 
och vit snö.

– Dessutom har vi fantastiska grannar som hjälper till och bidrar 
till bra gemenskap i kvarteret, säger Lisbet Eriksson.

LISBET ERIKSSON
Ålder: 67.
Tidigare arbete: Hydraulmontör.
Saknar: Barn, barnbarn.
Saknar inte: Slaskiga vintrar.

LARS ANDERSSON
Ålder: 73.
Tidigare arbete: Garveriarbetare.
Saknar: Barn, barnbarn.
Saknar inte: Vildsvinen.

Nu firar Malåkortet 1 år och satsningen fortsät-
ter. 

Det första presentkortet som kallas ”Ma-
låkortet” såldes den 11 november 2020. Det handlar 
om ett presentkort som kan köpas hos Tidlösa Design 
och som gäller i sju butiker i samhället: Burvalls 
Lek och Inredning, Kattis Bod, Malå Järn & Färg, 
Nystedts Kläder, Skor & Sport, Tidlösa Design och 
Uffes flugor & fiske. 

– Nu har vi utökat presentkorten med en 500-kro-
norsvalör också, berättar Eva Larsson, delägare Tid-
lösa Design och fortsätter:

– Men jag vill förtydliga att det bara går att handla 
för presentkortet på en affär. Du kan liksom inte dela 
upp beloppet på kortet på olika butiker.

Konceptet med presentkortet fungerar bra och 
försäljningen fortsätter. 

– Vi har snart sålt 1400 kort vilket är toppen, sä-
ger Eva Larsson glatt. 

Idén kom ursprungligen från en kund tillika an-
ställd av Skellefteå Kraft.

– Han berättade att de hade ett liknande pre-
sentkorts-koncept i Skellefteå och eftersom han var 
bosatt här i Malå önskade han ett presentkort på orten 
istället för i stan, förklarar Eva.

– 14 dagar senare hade vi tryckt kort och började 
sälja. 

Liknande koncept finns i flera andra närliggande 
orter, som Norsjö och Lycksele för att nämna några.

MALÅKORTET FIRAR

MALÅKORTET
* Ett presentkort som gäller i butikerna: Bur-
valls Lek och Inredning, Kattis Bod, Malå Järn 
& Färg, Nystedts Kläder, Skor & Sport, Tidlösa 
Design och Uffes flugor & fiske. 
* Finns i valörerna 150 kronor, 300 kronor och 
500 kronor.
* Finns att köpa hos blomsteraffären Tidlösa 
Design. Tel: 0953-100 94

     Vi har snart sålt 1400 
kort vilket är toppen."
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Alla regioner i Sveri-
ge har tagit fram en 
strategi för utveck-

ling kallad RUS (Regional utvecklingsstrategi). 
Varför? Jo, Uppdraget är reglerat i en lag om 
regionalt utvecklingsansvar och det innebär kort-
fattat att regionerna ska ta fram en strategi för 
länet, samordna insatser för att genomföra strate-
gin, besluta hur pengar för regionalt tillväxtarbete 
ska användas och även följa upp och utvärdera 
resultaten. 

Utifrån denna strategi har kommunerna i sin 
tur utvecklat LUS (Lokal utvecklingsstrategi). 
För Malås del är ledmotivet i den strategin ”Malå 
– en cirkulär plats, en levande plats”. 

– Agenda 2030 genomsyrar hela vår strategi. I 
korthet handlar det om att skapa en cirkulär plats 
att bo och leva på. Hos oss är Galejan ett mycket 
bra exempel på hur en cirkulär plats kan fungera, 
säger Anna-Karin Horney, chef på utvecklings- 
och arbetsmarknadsenheten Malå kommun. 

– Galejan är en cirkulär plats som visar hur 
man kan jobba med cirkulär ekonomi i litet for-
mat. Så bör vi jobba i övriga samhället också, 
säger Anna-Karin och fortsätter:

– Där får vi vinster för såväl individ, organi-
sation som samhälle. Här återbrukar vi, tar till 
vara och slänger minimalt. Men framför allt så 
samordnar vi resurser och hittar samarbeten med 
exempelvis arbetsmarknadsprojektet S.I.K.T 2.0 
eller kommunens tekniska enhet som driver  
ÅVC:n. Vi ser helheten i samhället och samver-
kar mellan kommunens enheter. 

– Blir vi duktiga på denna verksamhet och får 
ekonomiska vinster, ja då blir personalen inte en 
kostnad utan bidrar till samhället och Malå, av-
slutar Anna-Karin.

GALEJAN VISAR VÄGEN

TEMA: MALÅ – HÅLLBAR LIVSMILJÖ

I somras delade 19 nyanlända på en kolonilott 
intill Malåträsket. Där odlades allt från potatis 
och grönkål till rabarber och mynta. Aktiviteten var en 

del i Integrationsservice arbete för att hjälpa nyanlända in i 
samhället. Eftersom det blev en succé med nöjda deltagare 
planeras redan för nästa odlingssäsong.

- För oss på Integrationsservice handlar det om hjälp till 
självhjälp. De nyanlända ska klara sig på egna ben men be-
höver lotsas in i hur samhället i Sverige och Malå fungerar. 
Det är vår främsta uppgift, förklarar integrationssamordnare 
på Malå kommun, Kamal Blyborg. 

Kamal förklarar att många tidigare odlat grönsaker i sina 
hemländer och via Trädgårdssällskapet som subventionerade 
en kolonilott i somras fick kommunen möjlighet att erbjuda 
dem möjlighet att odla. 

- Det blev 19 personer med nio olika nationaliteter. Alla 
fick tillgång till en pallkrage och Matilda Ek från Petikträsk 
gav oss förodlade kryddor och växter eftersom vi kom i gång 
så sent. Vi besökte även hennes gård för att få inspiration, 
berättar Kamal Blyborg.

- Men nästa år vill vi odla redan från fröstadiet. Jag fun-
derar om jag ska testa några afrikanska bönor och kryddor, 
säger Elisabeth Kitulo glatt. 

Elisabeth kom från Kenya till Sverige och Malå i mars i 
år. 

- Det har varit så kul att odla. Jag har lärt mig myck-
et. Den här grönkålen som jag odlade ser exakt ut som 

spenat som många odlade i Kenya. Och jag bara måste 
berätta att jag lärt mig baka rabarberpaj, den var så otroligt 
god!

Förutom att Integrationsservice hjälper människor in i 
samhället så har de genom odlingen lyckats skapa en gemen-
skap och nyfikenhet bland deltagarna.

- De som odlar har ett gemensamt intresse som vi för-
stärkt. Men vi har förutom odlingen genomfört en rad akti-
viteter i somras för att visa Malå samhälle, traditioner och 
närområdets natur och kultur. 

Malås nyanlända har haft möjlighet att gå i sommarskola 
som anordnats tillsammans med Studieförbundet Vuxensko-
lan. De har varit på besök på djurparken i Lycksele, dansat 
zumba med Anita Flodin och bakat bröd i bagarstugan för att 
nämna några. 

- Vi kommer att fortsätta med extraskolan tillsammans 
med Studieförbundet Vuxenskolan. Varje fredag får man 
möjlighet att studera extra utöver SFI-undervisningen 
(Svenska för invandrare), säger integrationssamordnare  
Kamal Blyborg. 

GER SAMVAROOdling VAD ÄR INTEGRATIONS-
SERVICE?
Integrationsservice är ofta 
den första kontakten för 
den nyanlända när hen 
kommer till Malå. 
Enheten hjälper och lot-
sar nyanlända in i samhäl-
let, berättar hur samhälls-
funktioner fungerar. 
Integrationsservice ge-
nomför olika aktiviteter 
för att underlätta i de 
nyanländas vardag, ger 
dem praktisk information, 
visar dem traditioner och 
inkluderar dem i Malås 
samhälle. 
Integrationsservice är ansvarig 
för framtagning av strategin för 
integration och behjälplig med 
genomförande och uppföljning 
av kommunens integrations-
arbete.
På Integrationsservice arbetar 
Kamal Blyborg, integrations-
samordnare och Ethel Cavén, 
integrationssekreterare.
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Bilder från 
Integrationsservice aktiviteter.

CIRKULÄR PLATS
* Det regionala och lokala utvecklingsarbetet 
tar sikte på två övergripande hållbarhetsmål: 
En levande plats och en cirkulär plats. Genom 
dessa mål inkluderas alla 16 mål i Agenda 
2030.
En cirkulär plats hanterar klimatomställningen 
* samt skapar ekonomiska möjligheter och in-
frastruktur på ett sätt som samtidigt tar hand 
om naturresurserna och ekosystemen för att 
Västerbotten och Malå ska vara en levande 
plats för framtida generationer.

FOTO: INGELA WESTERLUND SVAHN
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FRÅN LA SCALA
till Malå
-Jag har alltid älskat snö, vinter och Norrland, säger Jacqueline 

Miura Daszak. 
Av dessa anledningar har Jacqueline och maken John köpt 

ett bostadshus i Rökåbygden som just nu renoveras. De lovprisar 
grannarna och tycker att de blivit otroligt väl bemötta.

– Men vi tänker inte bosätta oss här, vi bor fortfarande i Stock-
holm. I Malåtrakten har vi hittat vår tillflyktsort, ett ställe att andas 
på, framför allt höst och vinter. Vi älskar naturen och håller precis 
på att ta jägarexamen för att kunna börja jaga med vår jaktlabrador, 
berättar Jacqueline. 

John Daszak arbetar som professionell internationell operasånga-
re och ska precis påbörja sitt nästa arbete i Hamburg.

Jacqueline Miura Daszak arbetar just nu med en talpjäs på stads-
teatern i Stockholm. Båda undervisar i sångteknik.

– Vi känner att vi har kommit till den åldern att man vill börja ge 
något tillbaka. Vi har fått så mycket kunskap från våra lärare, men 
nu är det dags att dela med sig av vår erfarenhet, säger John Daszak 
och berättar att det blivit många undervisningstimmar via Facetime 
under coronaåret.

– Det är framför allt Jacqueline som undervisar. Jag har precis 
påbörjat min undervisningsera. Våra elever är sångarkollegor, unga 
sångstudenter i Sverige, Ryssland, Tyskland och Ukraina och även 
amatörer som anmält sig till ”mästarklasser” eller vill ha privat un-
dervisning.

John och Jacqueline träffade varandra första gången på musik-
college i Manchester och blev snart ett par. 14 år senare valde Jac-
queline och barnen att flytta till Sverige och Stockholm. 

– Vi har varit särbos i många år på grund av våra arbeten. Våra 
barn gick i skola när vi flyttade, nu är de vuxna och studerar och 
arbetar, säger Jacqueline.

Men paret har inte nöjt sig med en vinterstuga i Rökåbygden. 
– Vi har även köpt ett fint före detta missionshus i Gunnarn och 

planerar att genomföra lite konserter och andra kulturaktiviteter där, 
berättar John entusiastiskt och fortsätter:

– Vi har redan haft en liten konsert där tillsammans med några 
musikervänner. Över 60 personer kom fast än vi annonserade sent, 
fem dagar innan uppträdandet. Vi är överväldigade och har fler idéer 
och konsertplaner.

TEMA: MALÅ – HÅLLBAR LIVSMILJÖ

JOHN DASZAK
Ålder: 54
Arbete: Internationell operasångare. 
Har egen agent i London som hjälper 
John att hitta arbete ute i Europa 
och världen.
Bor: Lägenhet i Stockholm, litet hus 
i Stockholms skärgård, hus i Malå 
kommun.

JACQUELINE MIURA DASZAK
Ålder: ”Gissa” säger Jacqueline.
Arbete: Eget bolag (Miura Produc-
tions AB), sånglärare, spelar teater, 
sjunger opera och ordnar egna kon-
serter och event.
Bor: Lägenhet i Stockholm, litet hus 
i Stockholms skärgård, hus i Malå 
kommun.

     Vi känner att vi 
har kommit till den 
åldern att man vill 
börja ge något till- 
baka. 

"
SJÖNG PÅ INVIGNING
John Daszak sjöng "Till havs" vid in-
vigningen av reningsverket i Malå i 
september. Filmen går att se på Nor-
rans hemsida (OBS: Du måste vara 
prenumerant för att kunna titta).
Länk: 
Sång vid reningsverket

https://delivery.youplay.se/r/E0EDE


18 19
Information från Malå kommun Information från Malå kommun

Mervärde Malå
Vad är Mervärde Malå och vad är tanken bakom 
projektet?
Det är helt enkelt en finansieringsmodell för 
lokal utveckling. Grundtanken med Mervärde 
är att företag i Malå lägger ett litet påslag på en 
produkt eller tjänst. Av påslagen, som kunderna 
betalar, skapas en pott med pengar som återin-
vesteras lokalt. Just nu har fem handelsföretag 
och en matvarubutik i Malå anslutit 
sig till Mervärde och fler är på 
gång. Projektet ägs av Gold of 
Lapland och finansieras av  
Leader Skellefteå älvdal. Tanken 
är att konceptet ska leva vidare 
efter projektets slut.

VILL DU BLI ETT MERVÄRDESFÖRETAG?
Kontakta: Hans-Olof Dahlbom, Gold of Lapland
hans-olof.dahlbom@goldoflapland.com 
070-246 36 06

MERVÄRDE ANORDNAR WORKSHOP  
-  MALÅ VINTERFESTIVAL
Den 17 november kl 17 kan du som företagare 
eller representant för en förening vara med och 
forma framtidens Malå vinterfestival. 
Gold of Lapland/Mervärde Malå och Malå 
kommun anordnar en spånarafton där alla idéer 
kring ett vinterarrangemang ska komma upp på 
bordet. Anmäl dig och ditt företag/förening här:
Anmäl
Föranmälan krävs, sista anmälningsdag 5 nov.

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

Facebook

FÖLJ OSS PÅ:

Youtube#förföretagsammamalå

SAMLAD INFORMATION

FOTO: SETRA GROUP

Integrationsstrategin för Malå kommun lyfter Framtid, Fritid och Till-
hörighet. Ett led i detta är att nyanlända lär känna sin bygd och dess 
traditioner. 
Den 9 september 2021 gjordes detta med att SFI-elever bakade mjuk-
kaka i bagarstugan på hembygdsgården. En fantastisk arbetsglädje 
och entusiasm uppstod bland deltagarna. Det var mycket uppskattat av 
alla att få prova på att baka, känna lukten av nybakat och självklart att 
smaka nygräddat bröd.
Raggsjö byaförening genomförde årets LOOP-mässa (Lokalt Odlat 
Och Producerat) den 19 september 2021. Integrationsservice i Malå 
besökte mässan för att lära mer om vad som produceras i närområdet. 
Flera av deltagarna som deltog i odlingsprojektet som integrationsser-
vice initierat på koloniodlingsområdet vid Skräddargatan i Malå deltog 
som besökare på Loop-mässan (du kan läsa mer om projektet med 
odlingslotter på sidorna 14-15). Det är viktigt att informera om lokalt 
producerat, eget företagande, framtida möjligheter. Det skapar också 
gemenskap och ett bra tillfälle att integrera. En kunskapsbyggande- 
och inspirerande mässdag för både stora och små.

ImpulseRadar – gasellvinnare
Markradarutrustningsföretaget ImpulseRadar 
Sweden i Malå är Västerbottens vinnare, 
länets snabbast växande företag enligt Dagens 
industris gasellkriterier. 
Företaget har de senaste tre åren ökat omsätt-
ningen med 658 procent till 49,7 miljoner 
kronor, och har i dag 21 anställda. 
Företaget drivs av flera delägare, där Bernth Johansson är en av dem. 
”Vi skickar ut impulser, radiovågor som går ner i marken och så ser vi 
vad som kommer tillbaka. Vi kan se vad som finns i marken”, förklarar 
han. 
ImpulseRadar har gått från noll till en omsättning på 50 miljoner 
kronor på några få år. 
”Vi har träffat väldigt rätt och gjort en "homerun" med produkten, 
den passar våra kunder väldigt bra. Sedan vill vi tro att det har bety-
delse hur vi behandlar kunderna”, kommenterar Bernth Johansson för 
Svenskt näringsliv.

Här-finns-jobben-mässa

Ta del av information till utställare och boka plats på mässan 
Här finns jobben och möjligheterna v. 45 i Malå!
Information om veckans program uppdateras löpande på 
Malå - med allt så nära (Facebook). 
 Nytt för i år: elever i årskurs 2 och 5 ställer ut på mässan inom ramen 
för Ung Företagsamhet i grundskolan. 

Landsbygdsdag i Malå

FOTO: MALÅ KOMMUN

PROGRAM
MÅNDAG KVÄLL: (18:30-20:30) Malå sameby bjuder in till 
workshop kring framtidens hållbara rennäring. Föranmälan krävs. 
Anmäl dig här
Värd: Gold of Lapland via projekt Bärkraft

TISDAG DAG: (11:30): Lunchinspo. Lunch från kl 11. Kort och konkret 
- kring AI i näringslivet och offentlig verksamhet. 
Anmäl dig här 
Arrangör: Malå kommun i samarbete med näringslivet och 
Region Västerbotten.
TISDAG KVÄLL: (18:30-20:30): Ungt entreprenörskap som motor 
för hållbar utveckling och tillväxt. Medverkar gör Jon Henrik Fjäll-
gren, egenföretagare och artist, tillsammans med unga entreprenö-
rer i Malå. Vi bjuder på pizza, cola och fanta.  

ONSDAG DAG: (11:30): Lunchinspo ”Diagnoserna i mitt liv” 
med Olof Wretling. Läs mer och anmäl dig via länken: 
Anmäl dig här
Arrangör: Malå kommun, Hjärnkoll, Malå sjukstuga, 
Region Västerbotten.
ONSDAG KVÄLL: (18:00-20:00): “Hållbar attraktiv bygd 
– tillsammans för kompetensförsörjning”. Dialogkväll med goda 
exempel och inspiration.
Arrangör. Företagarna Malå

TORSDAG KVÄLL: (18:00-20.00) VIP-kväll för ÅK 9 – elever, deras 
vårdnadshavare, utställande organisationer och gymnasieskolor i 
närområdet. Arrangör: Malå kommun

FREDAG DAG:
(07.30-09.30) Företagarfrukost Gomorron Malå: 
Silverekonomin – affärs – och livsmöjligheter. Medverkar gör bland 
andra Sven-Erik Bucht, ordf. referensgruppen Norrlandsnavet, 
Ingvar Kamprads Stiftelse, Barbro Westerholm, riksdagsledamot 
Liberalerna och entreprenörer i Malå och regionen.
(10:00–15:00) Mässa. På scenen bland andra: Dennis Johansson, 
vinnare av Robinson, företagen Boliden och EMX.
Med reservation för ändring.

Träindustriföretaget Setra fördubblar sin pro-
duktion vid enheten i Malå, Västerbotten. Det 
beslutade bolagets styrelse vid sitt senaste möte.     
"Investeringen innebär ett lyft för Malå och regi-
onen och gör Setra mer konkurrenskraftigt som 
helhet," säger Katarina Levin, vd på Setra.
Setras styrelse har beslutat att investera cirka 
390 miljoner kronor i anläggningen i Malå. Det 
innebär att produktionen kommer öka från da-
gens 160 000 m3 per år till, i ett första skede, 
350 000 m3 per år.
"Det är otroligt positivt att styrelsen säger ja 
till att modernisera anläggningen som gör att vi 
skärper vår konkurrenskraft och ökar förädlings-
värdet. Investeringen gör att vi kan producera 
högkvalitativa produkter med mycket stor nog-
grannhet vad gäller mått och precision. Hela pro-
duktionslinjen blir toppmodern vilket också gör 
att volymen nästan fördubblas", säger Katarina 
Levin.
Enheten i Malå kommer få ett nytt timmerintag, 
en ny såglinje, ett uppdaterat justerverk och 
en ny torkanläggning. Den nya anläggningen 
kommer att ge högre kvalitet på produkterna, 
en effektivare produktion och ett lägre klima-
tavtryck genom smartare processer jämfört med 
nuvarande.
"Vi är väldigt glada att styrelsen har sagt ja till 
vår investeringsplan. Det här kommer betyda 
jättemycket inte bara för Setra utan även för 
Malå och Västerbottens inland", säger Marlene 
Bergström, platschef Setra Malå.

Skrivet av Setra Group

Setra satsar i Malå –  
fördubblar sin produktion

Dags igen - Här finns jobbben-mässa

20 november arrangeras Landsbygdsdagen, detta 
år i Malå. Landsbygdsdagen är ett samarbete mel-
lan Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. 
Program under bearbetning, har du idéer för 
dagen/inspel till innehåll i programmet? 
Det välkomnas! 

Kontakta Maria Larsson, Utveckling och arbets-
marknadsenheten Malå kommun
0953-14057 eller maria.i.larsson@mala.se

Integrationsservice

VAR? Malåborg, Borgatan 14

https://goldoflapland.typeform.com/to/wkJwaQ7m
https://goldoflapland.typeform.com/to/cLxDCCgV
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfki56fPjzAf5z3egKphgMjBomvetB-NJ9jD6kutX2Y-sNwxQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPH1YyX7dKEUTVGnSnpsOqtKjEpNqyzMZwzv_AdSnrGP8bGA/viewform
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Vinterhälsning från Utvecklings- och arbetsmarknadsenheten... 

LYCKA TILL MENI med 
utvecklingssatsningen i 
Tjamstan – backe, camping, 
Laven och hotellet! 
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GRATTIS ImpulseRadar,   
Västerbottens vinnare - länets 
snabbast växande företag enligt 
Dagens industris gasellkriterier!

TACK Malås företagare, samarbets-
partners och övriga aktörer för ett 
gott samarbete – TILLSAMMANS 
för ett gott näringslivsklimat i Malå! 

LYCKA TILL Nila  
Fritid med utveckling 
av verksamheten i 
större lokaler!

FOTO: KOMMUNEN

HEJA, HEJA till alla 
er som handlar lokalt i 
våra välsorterade och 
fina butiker!

GRATTIS Guideli-
ne Geo till ny pro-
duktlansering!

…och HEJA, HEJA 
ALLA eldsjälar och 
drivande krafter i 
Malåbygden! 
Anna Karin Horney med medarbetare

LYCKA TILL åk 2 och åk 5, Ung Före-
tagsamhet på Nilaskolan, som ställer ut 
på Här finns jobben och möjligheterna, 
fredag den 12 november i Malåborg! 

TACK för engagemanget Malå hem-
bygdsförening och Scenadraget, som 
representerade Malåbygden under 
berättarfestivalen i Skellefteå.
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TACK Byggare David Mergel, NordElectro, 
Kunosson Bil & Maskin, Påhlssons Åkeri 
samt Hjorton och Troll för färdigställande 
av etapp 2 Entré Malå! FOTO: KOMMUNEN

TACK ALLA – barn, privatpersoner, föreningar och företagare som arbetade 
och samarbetade i planeringen och genomförandet av Malå Barnmässa och 
LAN för årskurs 6 -9. Tack alla som uppträdde på Malå Barnmässa, tack alla 
som besökte mässan och Malå - bästa platsen för barn och barnfamiljer! FOTO: A. ISRAELSSON

GRATTIS Malå ridklubb, 
bra anordnat kring  
Septemberhoppet i 
Malå 18-19 september!

FOTO: KOMMUNEN


