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Malå kommuns

Näringslivsnytt
Malå med allt så nära

– en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Malå kommun informerar näringslivet. Sprid gärna informationen
vidare i dina nätverk och till dem du tror kan vara intresserad.
Tack på förhand.

Kommunstyrelsens ordförande,
Mikael Abrahamsson, har ordet

Hej ambassadör,
Vårvintern är en underbar årstid och vår plats är perfekt för att uppleva den. Lokala företag inom besöksnäringen arbetar löpande med att sälja just vår plats, och den utvecklingen som skett med företag som Vildmarkscamp
i Malå, Malå hotell och Ski event och Gustavssons åkeri i spetsen gentemot den internationella marknaden
imponerar! Att visa upp vår plats och vår verklighet har också skett inom mitt första år som Kommunstyrelsens
ordförande. Flera nationella ministerbesök har ägt rum på vår fantastiska hemmaplan, allt för att skapa en bredare förståelse för de förutsättningar som finns och påverkar våra möjligheter till utveckling här.
Glädjeämnen i närtid är initiativ som det lokala kvinnliga nätverket Malå WoW (Women on Wednesday), de
fortsatta företagsetableringarna som sker i kommunen likt Copperstone, utmärkelsen och vandringspokalen
för Swedish Recycling Award som nu huseras i Malå kommun samt det faktum att kommunens redovisade
resultat för år 2017 uppgår till 8,2 mnkr. För andra året i rad har kommunen nämligen ett positivt resultat som
dessutom är över 2% av skatter och bidrag, vilken är andelen för god ekonomisk hushållning. Därmed kan kommunen 2017 betala tillbaka hela sitt balanskrav som vid ingången av 2017 låg på 5mnkr. Nu gäller det att hålla i
detta fortsättningsvis!
Det fantastiska engagemanget i byarna runt arbetet med serviceplan Malå kommun imponerar, men hur ska vi
mötas för att tillsammans diskutera liknande frågor med invånare i centralorten? Hjälp oss att hitta rätt form för
det. Ett forum som fungerade bra var Gomorron Malå i Malå kommunhus med temat ”vad händer i kommunhuset”, ett koncept vi vill bjuda in till under hösten 2018. Välkommen hälsar jag redan nu!
Hoppas alla hade en Glad Påsk och en skön Valborg.
Tillsammans mot sommaren och framtiden!

Mikael Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande
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Innehåll
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Mikael Abrahamsson sammanfattar
Malås kommunalråd, Mikael Abrahamsson,
tittar i backspegeln och blickar framåt.
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Málágan Kommuvdna
Svår vinter för renskötsel i Malå Sameby.
Betesföhållandena vid kusten blev katastofala
och mängder av ren har förlorats.
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Miljoner till utsatta kommuner
Regeringen ochLandsbygdsminister Sven-Erik
Bucht har gett Tivväxtverket i uppdrag att
årligen under tre år betala ut 70 miljoner till
kommuner som är särskilt utsatta, däribland
Malå och Norsjö.
Pengarna ska gå till näringslivsutveckling och
satsningar på att förbättra företagsklimatet.
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Följ med på Aleksandras livsresa
Från Apatity vid Khibinybergen och studier
på universitet i Sankt Petersburg till kärleken
i Malå. Aleksandra Simanovskaya valde att
emigrera och det blev en utmanande resa.
Idag arbetar hon vid Malå kommuns Utvecklingsavdelning, bland annat som affärscoach.

14-21 Malå levererar
Utvecklingsavdelningen möter. Kurser och
konferenser. Engagerade byar och positiva
företagare.
Möt en bred och färgrik palett av händelser
de senaste månaderna i kommunen.

Tema Besöksnäring i Malåbygden
24 Britt, Lönås och Laggträsket.
Hur medlemskap på en internationell bokningssida lyfte Laggträskets fiskecamp.

26 Fem företag lockar europaturister till Malå
Fem män och deras företag i ett lyckosamt
samarbete. Nu kommer bil- och naturintresserade till Malå för att uppleva fart och kyla.

28 Marias campingdröm tuffar på ”Släppen”

När banken vägrade låna ut pengar till husrenoveringen, rev paret villan och flyttade hela
rasket till Almbo. Nu är huset och byastugan
basen för Marias dröm; en campingrörelse
och flotturer på Släppträsket.
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Information från Málágen Kommuvdna –
Malå Kommun, samisk förvaltningskommun
Under februari månad har vi firat den samiska nationaldagen, 6 februari, med sedvanlig flaggning. Det firades med tårta för våra äldre på
äldreboenden. Vidare informerades fritidsbarn.
Tillsammans med Malå sameförening arrangerades kvällsaktivitet
med invigning av Staare/Östersund 2018. Det är 100 år sedan samernas första landsmöte organiserades i Sverige och just i Östersund.
Utställning och bilder om det skogssamiska arvet och om Karin Stenberg från Arvidsjaur, som har jobbat med de skogssamiska frågorna
från 1920 talet och framåt, visades.
Vi har även haft besök av Anna-Stina Svakko som i Laven föreläst
om det tysta språket. Hon föreläste om kolten och hur kolten ser ut
och sett ut historiskt inom det skogsamiska området. Filmvisning av
gamla filmer från Västerbottens museum har visats för äldre.
Malå samiska förvaltningskommun blev på kort varsel inbjuden
till ett möte med Näringsdepartementet och Sametinget som hade
besök av representanter från OECD, Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling, som hade en del frågor utifrån samiskt
perspektiv. Malå sameförening med representanterna Anna-Sara
Rannerud och Sigbritt Stenlund deltog, tillsammans med Anna Karin
Horney, verksamhetsansvarig vid Utvecklingsavdelningen.

Anna-Stina Svakko, Porjus och uppväxt i Malå, höll
en intressant föreläsning om kolten och på det
sätt som den kan förmedla information och ”ett
tyst språk” om bäraren.

Katastrofvintrar för Malå sameby
stödutfodrat sedan i januari och vi började att tidigt
frakta hem renarna till olika hagar runtom i Malå.
Även i Ånäset- och Lövångerstrakten har i vinter funnits ett flertal lo som främst haft renkalvar som föda.
Vi har även en del processer som pågår inom samebyn. Vindkraftspark planeras i Burträskområdet
Sametinget har vidare fastställt nya gränser för alla
samebyar ner till havet för några år sedan, med
följd att vår sameby förlorat ca 30 % av vinterbetesmarkerna till andra samebyar, Länsstyrelsen har
nu fastställt högsta renantal för samebyarna efter
vinterbetesarealen.
Kontentan blir för oss att vi tvingas slakta ner renhopen med ca 1 700 djur. I sådana lägen kan det vara
svårt att se ljuset i tillvaron, men på något sätt måste
man lyfta blicken och se framåt. Det är trots allt kärleken till renen som gör att man håller på med detta.

Vintern 2016-1207 blev en riktig tuff vinter för renarna. Den ena vintergruppen började att helutfodra
redan i december månad. Den andra gruppen hade
halva renhjorden vid kusten och den andra halvan utfodrades i hage, samt ute i det fria i Gargnäsområdet.
Våren kom sent så vi slutade köra skoter mitten av
maj, första kalvarna föddes runt den 10e maj. En vintergrupp beslöts sig att fodra sina vajor i hagen tills
kalvarna fötts och därefter märkte man dessa små
innan renarna släpptes ut. Rovdjurstrycket har ökat
och det märktes även detta år.
Hösten kom och betet var riktigt bra, rikt med
svamp och blåbär gör att renarna går upp i vikt.
Gammal sägen säger att om renarna är ordentligt
feta så blir det en dålig vinter.
Denna vinter blev också väldigt hård mot djuren.
Runt 80 centimeter hård snö vid kusten och upp mot
1,5 meter runt Malåtrakten, fick till följd att det även
i år blev det en katastrofvinter för renarna. Vi har

Tillfällig ordförande Malå sameby, Jonas Larsson
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Aktuellt våren 2018, exempel
Fredag den 11 maj kl 12:00-15:00.
Plats: Torget i Malå
Vi är med i Mitt Europa. Nu öppnas dörrarna till
Mitt Europa. Tillsammans med EU skapar vi nya
möjligheter där du bor. Möt oss från projekten
Möjligheternas Region och INTILL tillsammans
med Malå Sameby.
Vi bjuder på souvas!

Gomorron Malå!
23 Maj 2018
Morgonens värd: Företagarna Malå.
Program:
Matilda Henningsson, Svenskt Näringsliv
prensenterar årets näringslivsranking.
28 juni 2018
Dagens värd: Gold of Lapland.
Program:
Vad händer i sommar i Malå.
Mer information kommer. Välkommen!
Tid: 07.30 – 09.00

Fredag den 18 maj, kl 09.30-11:30
Workshop finansieringsraketen! Finansieringsraketen är en insats för att skapa bättre förutsättningar för företag i Malå kommun.
Du har möjlighet att boka enskilda samtal med
stödhandläggare ca 20 min per företag.
För information och anmälan kontakta;
alksandra.simanovskaya@mala.se

Arctic Innovation Forum den 31 maj 2018

Missa inte detta unika tillfälle att delta du också!
Detta är en behovsanpassad insats under delmålet
Innovation i projekt Möjligheternas Region, vilket
innebär att projektet står för resa och konferensavgift. Begränsat antal platser – först till kvarn!
Samordnad transport; Anna-Karin.Horney@mala.se

är ett unikt tillfälle i Kalix där tänkare och kreativa
innovatörer i företag och organisationer från olika
delar av världen samlas för att föreläsa och lyssna på
föreläsningar samt delta i workshops.
Där har du som företagare i Malå en chans att knyta
nya kontakter med människor som är av intresse för
ditt företag. Mottot är “Learning by doing” där vi kan
bolla idéer och frågor samt reflektera i samarbete
med varandra i en avslappnande miljö.
Det här är Sveriges första internationella forum inom
innovation som lockar deltagare från när och fjärran.

Arrangör:
Kalix kommun och Design Thinking Sweden AB
Läs mer här: http://chiefinnovationforum.com
Till anmälan:
https://simpleeventsignup.com/event/129774

Håll Sverige rent, 22 maj
Hjälp till att plocka skräp och hålla Malå rent och fint.
Håll Sverige Rent kampanjen 2018
Håll Sverige Rent-kampanjen drar igång under våren där
vi anordnar en skräpplockardag för alla invånare. Vi vill
fortsätta att uppmärksamma och lära ut hur vi får ett bättre
kretslopp med återvinningsbara förpackningar och material,
och dessutom minska på nerskräpningen i vårt samhälle och
i vår natur.
Ett större arrangemang planeras och vi kommer att anslå
information på hemsida, sociala medier och anslagstavlor.
Det vore fantastiskt med ett gemensamt engagemang, privat, ideell och offentlig sektor. Har du tips på idéer, förslag
på aktiviteter och gärna vill sponsra ett arrangemang; hör
av dig till;
Ethel Cavén, 0953-140 74 eller ethel.caven@mala.se
Tips 1 från oss är att varje gång du går någonstans och ser
skräp på marken så tar du upp minst två saker under din
promenad och slänger i närmaste papperskorg. Om vi skulle vara fler som gör det så ökar trivseln längs promenaden.
Tips 2. Förpackningsindustrin har redan tagit ut en avgift
av konsumenten som köper produkten så vi anser att det
är viktigt att ta ansvar för att återvinna förpackningen igen
och på så sätt se till att återvinningsbart material kommer
i omlopp och minskar resursslöseriet av naturen. Släng
förpackningarna i rätt container för att det ska bli återanvänt material, så spar vi både natur, miljö och belastar inte
kommunens sophantering lika mycket.
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Läs till skogsbrukstekniker

För dig som siktar in dig på ett kvalificerat yrke i skogsbranschen är YH-utbildningen Skogsbrukstekniker en god väg.
Utbildningen ger dig kompetens att driva företag inom skogsvård och avverkning. Du kan också arbeta som planerare, arbetsledare eller som specialiserad skogsmaskinförare.
Skogsbranschen efterfrågar kompetens inom flera kvalificerade praktiska
yrkesområden, till exempel inom drivning och skogsvård. Det finns ett behov
av entreprenörsföretag inom skogsskötsel, planering, certifiering och naturoch kulturvård. YH-utbildningen Skogsbrukstekniker ger dig djupare kunska- Rektor Niklas Hultdin puffar för utbildningen
per i de skogliga ämnena än gymnasieskolans skogsinriktningar. Dessutom får
du de kunskaper du behöver som arbetsgivare, arbetsledare och inom kundbemötande.
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att driva skogsvårds- eller avverkningsföretag, jobba som
arbetsledare, planerare eller specialiserad skogsmaskinförare. Du kan också söka vidare till Skogsmästare
på högskolan.
För mer information kontakta Niklas Hultdin, Lärcentrum Malå kommun, tel. 0953- 141 90 eller
e-post niklas.hultidin@mala.se.

Därför gillar vi Malå ...

Lennart Stenlund, Västerås
Jag är glad över lugnet. Det är så
rogivande här. Jag flyttade som ung
härifrån. Som pensionärer tillbringar
vi mycket tid i stugan och uppskattar
att komma ”hem” till Malå.
Jag saknar faktiskt INGENTING här!

Gabriell Holmström, Skellefteå
Malå har verkligen blivit vårt andra
hem. Vi har i många år haft vår husvagn på campingen. Vi trivs här med
”det lilla samhället”. Befolkningen är
jättetrevliga. Backen och anläggningen sköts fantastiskt bra.

David Ljunghill, Stockholm
Jag köper den etablerade devisen ”Det är nära till allt”.
Det finns mycket att upptäcka och
uppleva runtom i kommunen.
Du har riktig vinter och riktig sommar med bad och skidåkning.
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Marlene Brännström, Luleå
Backen är barnvänlig och det finns
aktiviteter för alla åldrar.
Närheten imponerar. Der är inte så
långt till någonting.
Man kan vara här i backen eller kila
ner på byn och fika eller shoppa.

Mångmiljonsatsning som ska stärka
gles- och landsbygdskommuners företagsklimat
En nyckel för att kunna bo, jobba och leva i hela landet är att det
finns jobb och företagande. Regeringen har därför gett Tillväxtverket i uppdrag att betala ut nära 70 miljoner kronor per år i tre
år till de kommuner som har det särskilt tufft. Syftet är att stärka
kommunernas förutsättningar att utveckla företagsklimatet och
näringslivet.
- Pengarna ska vara en injektion och syftet är att förbättra möjligheterna att utveckla företagsklimatet. De här kommunerna har
särskilda utmaningar som påverkar företagens utvecklingsmöjligheter. Det handlar dels om de långa avstånd som finns till kunder
och leverantörer samt att arbetskrafttillgången kan vara begränsad,
säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Satsningen innebär att alla 39 kommuner i stödområde A får möjlighet att söka 1,76 miljoner kronor per år från Tillväxtverket mellan
2018 och 2020. Kommunerna får själva avgöra vad medlen ska
användas till, förutsatt att pengarna går till näringslivsutveckling
och satsningar på att förbättra företagsklimatet.
– Det är viktigt att se de här pengarna som en del i en större
helhet. Den här satsningen är ett välkommet stöd till kommunerna men det kommer givetvis inte att lösa alla de utmaningar som
många kommuner på gles- och landsbygd tampas med. Men med
regeringens kraftfulla mångmiljardsatsningar på lokala servicekon- Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (s)
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
tor, lanthandlare, utbildning i hela landet, infrastruktur och mycket
mer blir det en helhet och allt detta tillsammans gör att vi har kommit en bit på väg när det gäller att vända
utvecklingen på landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Det här stödet på nära 70 miljoner kronor årligen mellan 2018 – 2020 stärker kommunernas förutsättningar
inom stödområde A att i samverkan med andra aktörer utveckla företagsklimatet. Kommunerna kan få upp till
1,76 miljoner kronor per år eller sammanlagt 5,28 miljoner kronor under treårsperioden.
En första utvärdering planeras efter det första året följt av en sammantagen utvärdering våren 2021. De
kommuner som önskar ta del av satsningen ska rekvirera medel från Tillväxtverket senast 30 juni respektive år.
Satsningen på företagsklimat i utsatta kommuner är sammanlagt på 210 miljoner kronor för åren 2018 – 2020
är en del av Hela Sverige-satsningen som aviserades i 2018 års budgetproposition.
Stödområde A (fastställt genom förordning 2015:431) består av kommunerna:
Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Bjurholm, Boden, Bräcke, Dorotea, Gällivare, Haparanda, Härjedalen, Jokkmokk,
Kalix, Kiruna, Krokom, Ljusdal, Lycksele, Malung-Sälen, Malå, Mora, Norsjö, Orsa, Pajala, Ragunda, Sollefteå,
Sorsele, Storuman, Strömsund, Torsby, Vansbro, Vilhelmina, Vindeln, Ånge, Åre, Åsele, Älvdalen, Älvsbyn, Östersund, Överkalix och Övertorneå.
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Information om mässor
Invest in Västerbotten är ett projekt som ska underlätta för små och medelstora företag i Västerbotten att
nå ut på den internationella marknaden.
Vill du hitta nya internationella marknader för ditt
företag?
Invest in Västerbotten kan erbjuda ett paket av insatser kopplat till internationalisering för att stärka den
egna konkurrenskraften och nå ut på nya marknader.

••

Xylexpo 8-12 Maj 2018
London Techweek 11-15 Juni 2018

Mera info
https://regionvasterbotten.se/naringsliv/naringsliv-och-innovation/ivb/

Pressbilder från Xylexpo, Milano

Möjligheternas region bjuder in till Minimässa/panelsamtal i Lycksele
Datum: 29 maj 2018
Plats: MB, Medborgarhuset i Lycksele
Tid: 14.00-14.40
Vi erbjuder:
Plats att ställa ut och visa ditt företag, dina produkter och tjänster. 40 minuter vigt till minimässa.
Stanna på digitaliseringskonferensen, Mötesplats Lycksele och nätverka med deltagande företag.
Digitaliserings-/Ledarskapserbjudande
- möjlighet till utveckling
”Vad kan erbjudas företagen för att ni ska få verktyg att driva lönsamma företag även i framtiden”
Kostnad: 2 000 kr – två biljetter till konferensen inklusive middag.
Mer information/intresseanmälan, kontakta Aleksandra Simanovskaya, företagslots Malå kommun,
tel. 0953-14046 eller e-post aleksandra.simanovskaya@mala.se.
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Aleksandra har rotat sig och brinner för
Livet är fullt av tillfälligheter.
När Aleksandra Simanovskaya år 2003 tolkar vid ett företagsbesök i Murmanskregionen vet hon inte att mötet med två unga malåingenjörer ska förändra hennes framtid.
Fyra år senare flyttar hon hit. Och nu arbetar Aleksandra sen 9 år vid kommunen.
— Vi träffades våren 2003 i Ryssland när Fredrik och Patrik från Önnerlövs var på affärsresa i Murmanskregionen,
berättar Aleksandra.
— Jag hjälpte till att tolka till engelska. Vid det tillfället
studerade jag sociologi vid universitetet i Petrozavodsk.
Vi träffades och det uppstod ett visst tycke mellan oss.
— Jag fortsatte mina studier och avslutade med en 3-årig
mastersutbildning i kulturantropologi vid Europeiska
universitetet i Sankt Petersburg.
— Vi var alltså som man säger här, särbos fram till hösten
2007 när jag flyttade till Malå.

Stort beslut att flytta?
— Jovisst, att bryta från sitt hemland och tryggheten. Men
Fredrik var ganska ofta hos mig och jag besökte förstås
Sverige vid några tillfällen, så mycket var inte okänt.
— Det stora steget är kanske att lämna och flytta ihop
med en människa. Byta land är en sak, men satsa helhjärtat på en livskamrat är något större.
Nytt språk och kulturskillnader, hur gick ni tillväga?
— Jag talar ju engelska. Fredrik hade dessutom tagit några universitetspoäng i ryska och han hade blivit ganska
bra på att konversera faktiskt.
— Jag hade en tanke att börja läsa svenska på universitet
innan jag flyttade, men bestämde mig för att gå igenom
”språkbadet” på plats i Sverige.
— Det går fortare och lättare, är min erfarenhet. Jag hade
ju Fredrik att träna och prata med, dessutom har hans
familj varit snälla, lyhörda och hjälpsamma, vilket varit
betydelsefullt och gjort allt så mycket enklare.
— Tre månader efter flytten hit bestämde jag mig för att
försöka klara mig på svenska när jag mötte människor. För
mig har det gått bra att erövra språket, men för de som
inte har någon släkt här eller några de känner är språkresan betydligt tuffare, konstaterar Aleksandra och tillägger
att hon också deltagit i SFI-undervisning.

Ditt första jobb i Malå?
— Det var på kommunen. Jag fick en praktikplats på skolan 2008 som gav en inblick i hur svenska skolan fungerar.
Sen fick jag ett praktikjobb på flyktingmottagningen och
därefter erbjuden en tjänst på Utvecklingsavdelningen.
— Idag jobbar jag med både medborgare, nyanlända och
företag som kunder, berättar Aleksandra
— I min roll som affärscoach inom projekt Möjligheternas
Region har jag förmånen att hjälpa nyföretagare och de
som står i begrepp att starta och utveckla företag. Det är
också givande att få träffa nyinflyttade och lotsa dem in i
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samhället och arbetslivet.
— Jag är tjänstledig från tjänsten som integrationssamordnare för att jobba som affärscoach och företagslots.

Utmaningar och glädjeämnen
— Behoven finns där hos företag och medborgare och jag
har ambitioner att göra mycket och leverera resultat. Men
arbetsdagen är bara 8 timmar, så utmaningen är att göra
det bästa vi kan.
— Guldkanten i arbetet är att få träffa människor och
höra vad de tycker, tänker och vill. Det ger nya idéer om
utveckling.
Det är spännande ett privilegium att få ge råd och stöd i
utvecklings- och tillväxtprocesser.
— Vi har också internationella, nationella och regionala
nätverk. De flesta kommuner i inlandet har någon form
av näringslivsenhet, tillväxtkontor. Vi samarbetar, ringer
varandra och utbyter erfarenheter. Sen har vi myndigheter som kan stödja med rådgivning och pengainsatser
exempelvis Länsstyrelsen och Almi, berättar Aleksandra,
— Så nätverkssamarbete är mycket betydelsefullt.

Näringslivsklimatet i kommunen
— Det blir bättre, det visar siffrorna i fjolårets rankning.
Jag anser att vi de senaste två åren har gjort fler insatser
jämfört med tidigare. Inte minst tack vare hårt och systematiskt arbete , som har sin grund i den lokala utecklingsstrategin (LUS). Den nya ledningen har kommit in med
nya arbetssätt, idéer, driv, kontaktnät och ett resultat–
orienterat förhållningssätt. När företagen ringer måste vi
släppa allt och ge dem service. Komptetensförsörjningen
är en överlevnadsfråga. Därför har vi startat temaveckan

r att utveckla Malå kommun
”Här finns jobben”, säger Aleksandra
— Andra exempel är arbetet med kommunens serviceplan, företagsbesök och Malå företagarskola. Vi hjälps åt
utifrån våra olika kompetenser och det är ju vår styrka.
— Det finns ingen lag som säger att kommunen måste
jobba för och med företag. Men utan företag finns det
inte jobb för medborgarna, så visst, det är ett måste och
jätteviktigt, konstaterar Aleksandra.
Nyföretagande är viktigt. På vilket sätt stimulerar ni
att kommunbor ser möjligheterna och vågar satsa på att
starta något eget?
— Ett bra exempel är Malå Företagarskola. Nu genomför
vi andra omgången i vår där vi vill och försöker hjälpa
dom som har företagsidéer att kunna gå vidare.
— Det är workshops, de skriver affärsplaner, gör budget
och skapar nätverk. Förhoppningsvis bidrar det till ett
positivt företagsklimat i Malå.
— Men det viktigaste är dialogen, att skapa relationer
och tilltro, menar Aleksandra. Förtroende är något man
förtjänar.

Vad är det bästa med Malå?
— Malå är ett litet samhälle på gott och ont, beroende på
hur man ser på det. Det blir en omställning när man som
jag mestadels har bott i stora städer.
— I en storstad kan man vara osynlig. Men i Malå har man
istället en slags grundtrygghet, något man uppskattar när
man får barn, konstaterar Aleksandra.

— Här finns en social kontroll.
Händer det något så finns det
människor runtomkring som kan
hjälpa och stödja.
— Och sen, att allt är så nära. Nära till naturen, affärer, och
släkten om man är härifrån. Här behöver vi inte använda
bilen på en vecka om man bor i centralorten. Var kan man
annars göra det?

Vad saknar du mest från förr?
— Ja, det var ett annat liv. Jag studerade, fick stipendier
hade hjälp av föräldrarna.
— Det är minnena och relationer man saknar, Minnen från
barndomen, ungdomstiden, studietiden och vänner.
— Visserligen finns Skype och sånt , men jag saknar
närheten. Att kramas, känna lukter, laga mat tillsammans.

Avstånd och framtid

Dina föräldrar, de besöker er ganska ofta?
— Ja, de vill naturligtvis uppehålla kontakten och få en bra
relation till sina barnbarn. Men det tar 15-16 timmar med
bil att köra hit. Egentligen det enda sättet att smidigt ta
sig hit från Murmanskområdet. Det är både krävande och
en utmaning att köra, avstånden begränsar.
— De flesta av mina vänner bor i St. Petersburg och därifrån är det enklare och snabbare att ta sig med exempelvis flyg. Praktiskt om man bor i Mälardalen.
— Men jag trivs bra i Malå. Här finns idag min framtid,
avslutar Aleksandra och blickar framåt.

Aleksandra med maken Fredrik, sonen Peter och storasyster Vera.
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Affärsutvecklingscheckar för digitalisering
Du som vill utveckla ditt företag genom digitaliseringens möjligheter kan söka en affärsutvecklingscheck.
Stödet är riktat till småföretag som vill ta in extern
kompetens för att utveckla och expandera verksamheten. Syftet med stödet är att det ska bidra till ökad
konkurrenskraft och lönsamhet hos företagen.
Stödet uppgår till 50 % och kan sökas på belopp
mellan 50 000 kr och 250 000 kr. Kostnaderna ska
medfinansieras med minst 50 %. Detta innebär att de
totala kostnaderna i projektbudgeten måste uppgå till
mellan 100 000 kr – 500 000 kr.
Företaget som söker ska ha mellan 2-49 anställda
och minst 3 miljoner kronor i omsättning, samt ordnad
ekonomi.
Stödet kan användas till köp av tjänster och/eller projektanställningar (som påbörjas efter beslut), det vill
säga att det ska vara en ny kompetens i företaget.
Ansöker gör du via www.minansokan.se. Vi rekommenderar att du använder (mobilt-)bankid för att
logga in. Du väljer: ”Affärsutvecklingscheck”.
Observera att ni inte får påbörja investeringen
förrän ansökan har inkommit till Länsstyrelsen. Inlämningskvitto/ärendebekräftelse skickas till er via epost
efter att er ansökan registrerats in hos oss. Beställningar, avtal och inköp avseende investeringen som
stöd söks för får ej vara gjorda innan ansökan lämnas
in till Länsstyrelsen.

Följ med på en resa med projekt HAR
- Hållbara arbets- och tjänsteresor
Projektets mål är att anställda i Västerbotten gör
en större andel av tjänsteärenden, samverkan
och resor till och från jobbet med muskelkraft,
kollektivtrafik, delat fordon eller digitalt. Många
organisationer efterfrågar metod och struktur för
att arbeta med resande och samverkan, detta som
en del av sitt arbete med kostnader, miljöpåverkan,
anställdas hälsa och personalförsörjning. Ett effektivt sätt att främja hållbara arbets- och tjänsteresor
är skräddarsydda beteendepåverkande åtgärder,
kombinerat med mjuka och fysiska investeringar
på arbetsplatser – både offentliga och privata.
Genom HAR-projektet kan Region Västerbotten
kick-starta detta arbete på Västerbottens stora
och medelstora arbetsplatser.
Projektet kommer att pågå mellan den 1 april 2019
och den 31 mars 2022 och ni medverkar preliminärt i 1,5 år.
För mer information:
Bianca Byring
bianca.byring@regionvasterbotten.se
0705165756
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Malin Viklund
malin.viklund@regionvasterbotten.se
0705705702
Heidi Thörnberg
heidi.thornberg@regionvasterbotten.se
0705165735

Lokalt företagsklimat
Företag och företagsamma människor lägger grunden för vår välfärd. Era beslut om att växa, anställa,
exportera, importera, bygga ut, investera eller avsluta verksamhet påverkar sysselsättning, skatteintäkter
och vilket utbud av varor och tjänster vi har tillgång
till. Företagarnas beslut om att göra just detta, växa,
anställa eller avsluta verksamheter påverkas av företagarnas omgivning. En omgivning som är internationell, nationell, regional och inte minst lokal.
En kommun kan inte påverka vilka lagar som stiftas
internationellt eller nationellt, vi kan inte påverka den
enskilda företagarens beslut om att exportera eller
importera. Men vissa av företagens beslut om att
växa, anställa eller investera kan kommunen påverka i
allra högsta grad. Det handlar om tillstånd och tillsyn,
om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Det handlar också om vilket utrymme
kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga verksamheter och vilken bild skolan förmedlar av företag och företagande. Inte minst handlar
det om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän men också i samhället i stort.
Det kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa - anställa fler och därmed skapa fler
jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd - det ska kommunen också
göra. Kommunerna, och vårt arbete för ett bättre
företagsklimat, är en mycket viktig pusselbit om
Malå, Västerbotten och Sverige även i fortsättningen
ska ha växande och konkurrenskraftiga företag.
Den enkätundersökning och ranking om det lokala
företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som
Svenskt Näringsliv gör varje år och som presenteras
på www.foretagsklimat.se bidrar till att sätta fokus på

just detta viktiga arbete.
Sista svarsdatum för er som erhållit enkäten var
31 mars. Vi på Utvecklingsavdelningen tackar de
Malåföretagare som valt att besvara enkäten. Det
är viktigt att få respons på vårt arbete så att vi kan
fokusera resurserna på rätt insatser och ge er en
ännu bättre service.
Välkommen på ”Gomorron Malå” onsdag den 23
maj då årets resultat presenteras, se sid 4.
Tillsammans för utvecklingen i Malå och regionen!

Upphandling Malå kommun
Upphandling av elservicearbeten har påbörjats. Vi har haft en första träff med de
lokala elföretagen för att höra vad som varit bra och vad som behöver förbättras
till kommande upphandling.
Den 21/2 hade vi en utbildning i ”hur man lämnar anbud”.
Tack till Arvidsjaurs kommun ochde företag som deltog
i utbildningen!
För 2018 har det kommit nya tröskelvärden
och direktupphandlingsgräns.
Tröskelvärden (när det måste publiceras i EU)
Varor & tjänster: 2 096 097 kr
Byggentreprenader: 52 620 561 kr
Direktupphandlingsgräns: 586 907 kr
Kontaktuppgifter
Anna Jonsson
epost: anna.jonsson@mala.se
Tfn: 0953-140 56
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En praktikants betraktelser
Hej alla,
jag heter Tilda Forsberg går sista året
på Handels- och Administrationsprogrammet i Lycksele. Nu har jag haft
min sista praktik på Malå kommun
och kan summera min praktikplats
som ett väldigt varierande, lärorikt
och roligt jobb.
Man får en bra inblick i hur det
kan fungera i en kommun och
alla de politiska led som finns.
Jag är tacksam som har fått vara på

Malå kommun tillsammans med
min handledare Maria Larsson på
utvecklingsavdelningen/kultur- och
fritidsavdelningen.
Under mina veckor här har jag intervjuat olika
personer i Malå kommun både i samhället och som
organisation. För att sedan låta följarna på facebooksidan ’’Malå – med allt så nära’’ få ta del av mitt
arbete under haschtag #därförMalå.
Men nu tänker jag dela med mig av ett urval av
personer till er också!
Alla bilder: Tilda Forsberg

Gudrun Henningsson

Hur ser din vardag ut i Malå?
Jag jobbar på Burvalls och på kvällar har jag
barngrupp på Missionskyrkan.
Det bästa med Malå kommun som plats att

bo på?
Allt är så nära, skidbacken, naturen, trevligt
folk, stor variation på folket som bor här, finns
både nyanlända och de som bott här länge.

Jan Asplund
Jan jobbar på Malå kommun inom Miljöoch byggnämnden. Hans arbetsuppgifter
är att göra prövning och tillsyn, handlägga
ärenden(exempelvis med avlopp), remisser,
tillsyn av verksamheter och ger råd/info.
En vanlig dag på jobbet kan innehålla
mejlläsning, läsa på lagstiftningen så att

Linda Nystedt

Hon jobbar på Malå kommun
och hennes uppgifter är
koordinator för SAMSA växelsamverkan, administratör och
administration av växelsystem
m.m.
En vanlig dag för henne är att
svara på mejl, sitter i växeln,

han senare kan skriva beslut och ställa krav.
Utöver detta så gör han det saker som jag
nämnt ovan
Det som Jan gillar mest med sitt jobb är att
han får känna att han kan hjälpa folk i sitt
arbete.

jobbar med hemsidan(mala.
se), gör inköp/beställningar
och sitter i möten
Det bästa med jobbet tycker
Linda är att det är mycket
variation och att få träffa så
många trevliga människor.

Annika M Johansson
Hon jobbar på Malå kommun som
ekonomiassistent.
I hennes arbete sköter hon om
fakturering, anläggningsregister
och VA-programmet(där alla uppgifter om vilka som exempelvis har
sophämtning finns). Hon svarar på
frågor som medborgare har om

exempelvis sophämtning och sedan hjälper tekniska avdelningen.
En vanlig dag på jobbet så svarar
hon på mailen, kollar fakturor och
hjälper Tekniska avdelningen.
Det hon gillar med sitt arbete är
att det är väldigt varierande.

Eva Stenlund

Hur ser din vardag ut i ?
Jag arbetar, gillar att väva
och är med och gör årets
upplaga av revyn.
Vad är det bästa med
Malå kommun som plats
att bo i?
Det är inte så stort,
gemenskapen och att man
känner många av de som
bor här.

Alex Carreno
Har arbetat på Malå kommun som vikarierande
integrationssamordnare.
En vanlig arbetsdag var hans uppgifter att
utrusta lägenheter till nyanlända, hämta nyanlända på flygplatsen, hjälpa nyanlända med
att tillgodose sina behov och svara på frågor.

Överblicka ekonomin för verksamheten och
söka medel till projekt. Han arbetade också
med nyinflyttade i kommunen.
Det som Alex gillade mest med sitt arbete är
kontakten med människor och att allt är i ständig rörelse, att det hela tiden händer något.

Tilda har under sina praktikveckor på Malå kommun imponerat enormt och visat på vilken kapacitet ungdomar
ifrån Malå kommun besitter – framtidens arbetskraft är att räkna med! Glädjande är också den stolthet och det
ambassadörskap som Tilda visat för vår plats Malå och Malå kommun. Jag önskar henne lycka till med fortsatta
studier, framtida arbetsliv och tackar henne för en fantastisk praktik!
Maria Larsson, handledare Kultur- och fritidsavdelningen/Utvecklingsavdelningen Malå kommun
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Möjligheternas region i Malå

T.v. Aleksandra Simanovskaya, Utvecklinsavdelningen. Stående Stefan Hällberg och längst t.h. Lisa Holmbergren, Revisorcompaniet

Malå Företagarskola 2018
Malå Företagarskolan 2.0. bedrivs inom ramen för
projekt Möjligheternas Region med 11 deltagare. Utbildningen innehåller 8 träffar. Målgrupp är personer
svenskfödda och utlandsfödda som har en idé som
kan bliren affärsidé och ett företag.
Under våren har deltagarna tagit del av workshops
och föreläsningar inom olika områden- allt från affärsidé och affärsplan, marknadsföring och varumärke
till bokföring, redovisning och förhandlingsteknik. De

kommer även att få information om olika företagsstöd och andra finansieringsmöjligheter.
För att erbjuda rätt kunskap och information samarbetar vi bland andra med Revisor Companiet i Malå
och myndigheter som Skatteverket och Länsstyrelsen.
Vår första Malå Företagarskola genomfördes under
hösten 2016. Av de 15 deltagare har mer än hälften
startat sina företag.

Studieresa i Mentorprogram Malå
Som en aktivitet inom Mentorprogram
Malå har adepter - företagare i Malå
och deras mentorer gjort en studieresa till Luleå den 23 februari.
Syftet med resan var först och
främst att få inspiration och kunskap
samt att ta del av andra företagares
erfarenheter av konceptet mentorskap och att utöka sina kontaknät.
Programmet för dagen bestod
av studiebesök och samtal på kommunikationsbyrån Meramedia med
VD Johanna Grimståhl som i sin tur
deltog i LTU Business Mentorprogram
2016/2017. Vidare fick vi möta Maria
Wallström, personlig ombudsman för Eva Larsson och Cecilia Wahlberg-Roslund är båda adepter i Mentorprogrammet
chefer (fackförbund Vision) som har
butiker, konstateljé, frisörsalong och tatueringsstudio
lång erfarenhet som chef i olika organisationer.
till en restaurang med närodlat utbud, musik och
Eftermiddagen innehöll studiebesök på Nya
evenemang – och entusiasmerade våra adepter och
Bryggeriet Luleå där företagaren Paula Fahlander
de mentorer som deltog i besöket.
(hon driver Nya Bryggeriet Luleå tillsammans med
Förutom deltagare i programmet har Elisabeth Jonssin syster Lisa Liljedahl) berättade om sin företagsson, konsult i Mentorprogram Malå och medarbetare
resa, presenterade verksamheter som är samlade
på Utvecklingsavdelningen Malå kommun medverkat.
i byggnaden under ett gemensamt koncept – från
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Malå levererar

– Utvecklingsavdelning

Gustavssons Åkeri
Malå kommun möter Gustavssons Åkeri.
Företagandets villkor och förutsättningar
i Malå, kommunens effektiviseringsåtgärder, med mera på agendan.
Tack för att ni tog er tid!

Style by C
Utvecklingsavdelningen möter Caroline Lindstedt, Style by C.
Hon har affärsutvecklat sitt företag med ytterligare en verksamhetsgren - knits & interior med webbshop.
Handla färdiga produkter av högsta kvalitet & sticka/virka själv!
Lycka till!

Projekt
Alltid tillsammans!
Utvecklingsavdelningen möter föreningar, studieförbund och eldsjälar för
att gemensamt planera årets aktiviteter
och mötesplatser i projektet.
Tack alla samhällsengagerade tillsammans för ett inkluderande och
välkomnande Malå!
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gen möter
Cewaro
Utvecklingsavdelningen möter
Cecilia Wahlberg – Roslund
och hennes företag Cewaro
Hennes kontor finns nu vid
torget, i före detta kommunhuset, mitt i Malå samhälle.
Lycka till!

Arbetsmöte med
länsstyrelsen och kommuner
Landsbygdsutveckling förutsätter tillgängliga
servicetjänster.
Arbetsmöte med länsstyrelsen, Sorsele kommun, Norsjö kommun och Malå kommun.

Eivors

Utvecklingsavdelningen möter Eivor Bryngelsson, kommunikationsoch Informationskonsult från Kalix Nyborg.
Identifiera innovatören inom dig! Det var temat på samtalen som
kan bidra till en positiv utveckling av kvinnors företagande i Malå.

DeKå’s Däck & Import
Utvecklingsavdelningen möter DeKå’s Däck & Import
i Brännberg. Konstruktiv dialog om genarationsväxkling alternativt försäljning eller nedläggning av den
fina verksamheten i Brännberg.
Tack även för gott fika och godis!
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– utvecklingsavdelning

Persson Båt
Utvecklingsavdelningen möter Persson Båt i Adak.
Beatrice Axelsson, Region Västerbotten informerar om möjligheter till konsultativt stöd för ökad digitalisering i industriföretag.
Konstruktivt, konkret och framåtsyftande!
Heja Persson Båt!

Etableringar och jobb
Utvecklingsavdelningen möter företagare med intresse
för etablering och jobb i Malå.
Malå Redovisningsbyrå fungerar som konsultativt stöd.
Tillsammans för utvecklingen i Malå och regionen!

Tillväxtkoll
Utvecklingsavdelningen på jämställdhets- och
regional tillväxtkoll.
Rustade med fakta, verktyg, samverkansmöjligheter och inspiration - tillsammans för ett
jämnställt Malå!

Serviceverkstad nr 3
Utvecklingsavdelningen är med på serviceverkstad
nr 3 med länsstyrelsen.
Inbjudna gäster på förmiddagen var Annette
Santander från Post Nord och Robert Dimmlich
från Svensk bensinhandel.
Framtidsspaning och utmaningar i fokus.
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gen möter
Copperstone
Utvecklingsavdelningen möter Copperstones
styrelse, ledning och medarbetare.
Företaget är lokaliserat i Falken Företagshotell.
Tack för informationen och dialogen!

Framtidsdialog
Utvecklingsavdelningen möter Länsförsäkringar
Fasighetsförmedling och Arvidsjaurs kommun.
Konstruktiv framtidsdialog, samverkan och
gemensamma utmaningar.

Föreningslivet tror på
Malåborgs framtid
Utvecklingsavdelningen utreder Malåborgs framtid - verksamhetsinnehåll och driftsform.
Positivt möte med föreningslivsrepresentanter
i Malå.
Tillsammans för Malå!

Jonas Larsson- Malå Sameby
Utvecklingsavdelningen möter Jonas Larsson, tillfällig
ordförande i Malå Sameby. Konstruktiv framtidsdialog
och samverkan på agendan.
Utvecklingsavdelningens uppdrag innefattar företagslotsning till alla företagare i Malå kommun. 12 företagare i vår kommun är verksamma inom rennäring.
En bransch som står inför stora utmaningar.
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– så minns vi vintern

Möjligheternas Region i Malå
Uppföljningsmöte i juletid med referensgruppen och egna företagare - ett resultat av Malå Företagarskola.
Tack för att ni bidrar till utvecklingen i Malå och regionen!

Qwítter kvittrade
rockigt i kyrkan
Kören Qwitter genomförde rockkonserten ”We will rock you” i en fullsatt Malå
kyrka, ackompanjerade av spelsugna och
skickliga musiker till publikens applåder.

Möjligheternas Region
i Malå
Malå företagarskola hade besök av Tomas Linder,
ordförande i Företagarna i Malå berättar om sina
40 år i däckbranschen.
Tack Tomas! Engagerade deltagare arbetar med
sina affärsidéer och affärsplaner.
Tillsammans för utvecklingen i Malå och regionen!

Malå WoW!
Women on Wednesday stärker varandra och Malå.
Fantastisk uppstart!
För kulturinslaget svarade musikgruppen Name
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Malå WoW! är en ny typ av mötesplats för kvinnor och en del av projekt Alltid tillsammans.
Malå föreningsliv, studieförbund, nyinflyttade
och eldsjälar i samarbete med Malå kommun.
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Projekt
– Alltid
tillsammans

Skolan mötte LTU
Entreprenöriellt lärande tillvaratar och utvecklar
förmågor. Konstruktivt dialogmöte med Malå kommuns skolledning, Luleå tekniska universitet och LTU
Business.

Under kvällen färdigställdes
aktivitetsplanen med ansvarsfördelning och budget.
Föreningsliv, studieförbund,
eldsjälar och samhällsengagerade samt tjänstepersoner vid
Utvecklingsavdelningen, Malå
kommun i samverkan.
Tillsammans för Malå - alltid!

Uniaden

Malå kommun besöker
Uniaden och Umeå
universitet för att informera om jobb och
exjobb i Malå.
Zon B, bästa läge vid
café och trapp.
Tillsammans för Malå!

Projekt Innovationskraft i glesbygd
Hälsorum/samhällsrum kan bli verklighet i Adak.
Invigning lördag den 19 maj, klockan 11.00 - 12.30, Gruvvägen 4 i Adak.
Vi bjuder på smörgåstårta.
Samverkan med Glesbygdsmedicinskt Centrum, GMC, Storuman,
Sjukstugan Malå/VLL, Omsorgsavdelningen och Utvecklingsavdelningen, Malå kommun samt Handlarn i Adak.
Digitala välfärdstjänster. Tillgänglighet, kvalitet och service.
Heja landsbygd!

Möjligheternas Region
Grundutbildning i offentlig upphandling för
företagare.
Anna Jonsson, upphandlare i Malå kommun
informerade/föreläste. Deltog och bidrog
gjorde även medarbetare vid Arvidsjaurs
kommun.
Tack alla! Tillsammans för ett gott upphandlingsklimat i Malå!
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Gomorron Malå- och digitalisering
Dagens värd LRF Norsjö/Malå
med temat digitalisering och
försäljning via webbutiker.
Tack alla drivna entreprenörer och föreningsaktiva för
att ni generöst delat med er
av kunskap och erfarenhet. Ni
förstår att framtiden är här.
Så inspirerande!
Tillsammans för Malå och
utvecklingen i regionen!

Stefan möter Mikael

Här firade Mikael Abrahamsson ett år
som kommunstyrelsens ordförande i
Malå tillsammans med statsminister.
Stefan Löven.

Den digitala resan
i Malå
Dialogmöte med Ann Wiklund och Lotta Gröning, Linköpings universitet, Kommunstyrelsens
ordförande och tjänstepersoner i Malå kommun.
Intervjuer med utbildningschef, rektor och bibliotekarie.
Tillsammans möter vi framtiden.
Heja digitala Malå!

Möjligheternas Region i Malå
Mentorprogram Malå. Intressanta och inspirerande möten med
Johanna Grimståhl, VD och delägare i Mera Media och Maria
Wallström, chefsstöd Vision.
Paula Fahlander, designer presenterade ett nytt affärskoncept
och galleria på fd Bryggeriet.
Tack för att ni generöst delade med er av kunskap, engagemang
och tid. Så inspirerande!

WoW - innovationsutveckling
Malå WoW fortsätter mötas. Information av Ingrid Westman
Almi om finansieringsmöjligheter till kvinnor - icke företagare
och företagare för att utveckla innovationer.
Sång av Valentina Kiriak - för kulturinslaget svarade ABF och
Vuxenskolan.
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Möjligheternas Region i Malå
Malå Företagarskola.
Reine Sundqvist föreläser passionerat i ämnet marknadsföring
och varumärke.
Strategi för sociala medier ett måste för företagare.
Tack Reine för att du generöst delar med dig av kunskap, erfarenhet och engagemang till vetgiriga och engagerade deltagare.

Gomorron Malå
- i kommunhuset

Laguppställning med chefer och upphandlingsansvarig i
kommunhuset som informerade och svarade på frågor.
Moderator: Peder Johansson, Företagarna i Västerbotten.
Information om verksamhet, resurser, utmaningar och
möjligheter.
Tack alla! Tillsammans för Malå!

Malåborg

- ett världsarv på hemmaplan

Vårt Malåborg - ett föreningsdrivet socialt företag?
Kvällens ämne, en aktivitet i pågående förstudie, gästades av representanter från föreningslivet i Malå, Malåungdom, MIPS/Galejan, IVK, Örnsköldsvik.
Lotta Gröning var moderator.
Tack alla för engagemanget! Tillsammans för Malåborg!

Betaltjänstaktörerna
– vem styr?

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Abrahamsson
och Ethel Cavén, Utvecklingsavdelningen, har deltagit
i en gemensam dialog med betaltjänstaktörerna som
Länsstyrelsen ordnat.
Kontanter i samhället minskar varje år, nya lösningar kommer i och med digitaliseringen. Utvecklingen
går fort, ett stort problem för delar av samhället där
digitalt utanförskap är konsekvensen, men problem är
till för att lösas.
Vem tar ansvar för samhällsutvecklingen där hela
tiden marknaden styr och urbaniseringen visar sitt
rätta ansikte.
Kommunerna behöver höja våra röster gemensamt.
Vi har mycket att jobba vidare med!
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Serviceplanen
Arbetet med serviceplanen fortskrider
Alla kommuner i Västerbotten har fått uppdraget att utarbeta
en Serviceplan för sin kommun. Länsstyrelsen Västerbotten
har anställt Stina Fernerud som ett processtöd för det regionala servicearbetet gentemot kommunerna. En av arbetsuppgifterna ska bland annat vara att initiera och vara ett stöd vid
upprättandet av aktuell varuförsörjnings/serviceplan i respektive kommun. Malå kommun avser att i processen samarbeta
med Norsjö kommun, Sorsele kommun och Arjeplogs kommun.
Målet är att utveckla långsiktigt hållbara servicelösningar,
nya samordnade servicelösningar, nya mötesplatser för service, en god allmän servicenivå för medborgare och företag.
Arbetsgruppen består i huvudsak av Ethel Cavén och Anna
Karin Horney, Utvecklingsavdelningen.
I arbetet har vi nu under februari hållit medborgardialoger
runt om i kommunen och vi tackar för stort engagemang från
byarna. Däremot från samhället, den strategiska centralorten
saknades engagemanet och dialogen med invånarna för att
förankra och diskutera vad som är nödvändigt att ha kvar i vårt
samhälle och vad vi vill utveckla i centralorten. Missade någon
den träffen så ta kontakt med Ethel eller Anna Karin för dialog.

Möte i Svedjans byalokal

Många frågor diskuterades
Exempel på servicebehov som kom upp under dialogmötena
var;snöplogning, vägunderhåll, gatubelysning, postutlämning
varje vardag, fungerande vatten/avlopp, miljöstationer, sophantering, mobiltäckning och bredband, tillgång till apotek,
ambulans, brandvärn, ”allmänna” anläggningar för kultur- och
fritidsaktiviteter, dagligvarubutik, drivmedel och paketutlämning - service som måste få finnas kvar i det utbud som ges
idag.
Behov som önskas och som invånarna främst i byarna ser
som förbättringsområden var t.ex. tillgång till elstolpar, ställplats för husbil eller husvagn där viss service ska kunna tillhandahållas, bättre återvinningsstationer, återvinningsvagnar som
ambulerar runt bland flera byar, fler paketutlämningsställen
för fler ombud, ATG, Apoteksutlämning och systembolagsutlämning på Handlarn, bättre uppskyltning av servicen som
finns i Adak från större infarterna till Adak. Att kunna livesända
Kommunfullmäktigemöten och göra dessa tillgängliga digitalt.
Hälsorum, miljövänlig biltvättplats, utbyggnad av bredband/
fiber till alla och bättre mobiltelefontäckning.
Tillgänglighet till polis, tillgång till dagligvaruhemsändning
till alla, taxi dagtid, kväll och helg, fler kollektivtrafikturer,
fotvård, sjukgymnast, samsyn på medborgarrättigheter, simhall, fler dialogmöten med politiker och tjänstepersoner i byarna, seniorboende med service, var några ytterligare förslag
som kom upp på våra dialogmöten.

Välbesökt träff i Springliden

Rökåbygden slöt upp till träffen

Många frågor diskuterades
Vi kommer att jobba utifrån invånarnas önskemål och det som
vi ser runt omkring från vårt perspektiv av omvärldsbevakning.
Under 2018 ska Serviceplanen skrivas och den kommer att
vävas in i Översiktsplanen, som blir vårt övergripande styrdokument.
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Engagerade deltagare i Adak

Kvinnor och män i förvärvslivet

Vid Hultdin System har man nått långt i jämställdhetsarbetet. Svetsarna Anneli Broström och Per-Erik Grubbström är positiva till företagets satsningar.

Kvinnor och män i belysning
– tema förvärvsarbete

Det är stora skillnader mellan kvinnors och mäns förvärvsarbete i Västerbotten och det påverkar bland
annat livsinkomst, pension och sjukersättning.

na under samma år minskat från 92 procent till 83
procent. Det är lägre andel utrikesfödda kvinnor
än utrikesfödda män som förvärvsarbetar inom alla
åldersgrupper utom åldersgruppen 55 - 64 år i länet.
I denna åldersgrupp förvärvsarbetar kvinnor och
män i samma utsträckning. Skillnaderna är dock stora
mellan kommunerna.

Fortfarande väljer män traditionellt
Kvinnor dominerar inom offentlig sektor och yrken
som korresponderar väl med vad gruppen kvinnor
tidigare gjorde inom privatlivet, som att ta hand om
och vårda barn, sjuka och äldre. Ingen yrkesgrupp
är så stor bland kvinnor som undersköterskor. Män
återfinns i näringslivet och branscher med traditionellt flest män såsom transport, byggande, tillverkning och utvinning.
Färre kvinnor än män väljer att starta och driva
eget företag i länet. Kvinnor och personer med
utländsk bakgrund upplever brist på kapital som ett
större hinder för tillväxt än vad personer i riket och
män i länet gör.

Från länsstyrelsens nyhetsbrev, ‘’aktuellt om jämställdhet’’. Källa: Kvinnor och män i belysning 19962016, Kvinnor och män i belysning 2017

Heltiden ökar bland kvinnor
Andelen förvärvsarbetande är lägre bland kvinnor än
män i alla åldrar i länet. År 1990 arbetade 54 procent
av kvinnorna i länet heltid, år 2016 hade andelen
ökat till 65 procent. Bland män i länet har andelar23
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Bokningssidan blev lyftet — nu får Laggträ

Vi sitter i köket hemma hos Britt Tjärnlund i Lönås. Det knastrar från vedspisen och värmen är go och det ryker ur kaffekoppen.
Sen nära 30 år är Britt och en engagerad grupp medlemmar i Lönås Intresseförening aktiva i skötsel av fiskecampen Laggträsket.
Hur började ert arbete med Laggträsket?
— Omkring 1990 fick vi höra att dåvarande Domänverket
skulle avveckla anläggningen då arrendatorsparet började
bli för gamla, berättar Britt.
— Då ringde jag och frågade om byaföreningen kunde ta
över, men intresset från Domänverket var synnerligen ljumt
och med det nöjde vi oss.
— Men efter något år blev vi uppfingda och företaget frågade om vi fortfarande var intresserade. Jag pratade ihop med
medlemmarna och de gav klartecken.
— Från början skötte vi bara om lite fiskekortsförsäljning och
städning av grillstugan och de två övernattningsstugor som
fanns i området.
Men när Sveaskog bildades 1999 och tog över ägandet från

Domänverket blev vårt engagemang större.
— Vi fick i princip ta över all skötsel vilket innebar städaning,
vedrustning, skötsel av bryggor och båtar och inplantering
av fisk. Dessutom sålde vi fiskekort och hyrde ut stugorna
som med tiden hade blivit tre.
I takt med att gästtrycket på anläggningen ökade har den byggts
ut med en bastu och en uppvärmd
handikappanpassad toalett. Den
fina grillstugan hålls också öppen
hela året för besökare.

Pensionärerna jobbar
Vilka är det då som sköter Laggträsket bland medlemmarna i
Lönås intresseförening?
— Vi är några pensionärspar som
sköter det här, säger Britt.
— Jag brukar säga - var glad
medans ni får jobba för då håller
ni er pigga. Annars sitter man ju
bara på rumpan och tittar på TV.
— Vi är ett 10-tal entusiaster som jobbar. Och vi har riktigt
trevligt när vi är och städar och putsar på anläggningen.
– Lite hjälp får vi ibland av barn och barnbarn. Det är roligt
och vi hoppas att de yngre generationerna tar vid när vi en
gång inte orkar längre.

Vilken årstid drar mest?
— Det är hösten, när jaktsäsongen drar igång. Kombinationen småviltsjakt och fiske från 25 augusti är bra.
— Man jagar några dagar och fiskar någon dag. Eller så är
den ene fiskeintresserad och den andra jagar.
— Vi arrenderar jaktmarken av Sveaskog och säljer fiske- och
jaktkort för småvilt åt dem.
Var kommer då turisterna som bokar stugorna ifrån?
— Egentligen från hela världen, skrattar Britt.
— Jakten drar mest svenskar, norrmän och finnar. Och de
kommer från norr till söder.
— Fiskefolket kommer mest från länet där besökare från
Skellefteåområdet och Umeå dominerar.

Vilken årstid drar mest?
Ifjol gick föreningen med i webbsidan ”Booking.com” och
plötsligt fick de hela världen som en marknad.
— Det var spännande. När det plingade till i telefonen hade
vi kunder från hela Europa, skrattar Britt.
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äsket besökare från hela världen
Det var människor från Frankrike, Tyskland, England och
Holland.
Det kom förfrågningar på vår internetsida som hade sett
att man kund boka via webbplatsen.
— Och alla verkade vara väldigt nöjda.

Fransyskan kom själv
Kan du berätta någon minnesvärd episod?
— Jo, det var ett franskt par med två barn som bokade.
Men mannen blev sjuk så frun kom själv hit med de båda
barnen.
— När hon kom var hon lite rädd att hon skulle få bo
tillsammans med andra i något stort hus. Orolig för att
det kanske också fanns män där.
— Men när dottern förklarade att de fått en egen stuga
blev hon lugnad.
— På morgonen efter, när jag åkte upp till anläggningen,
möttes jag av en glädjestrålande fransyska. Hon hade träffat
tre kvinnor som bodde i en
annan stuga och hon upplevde
mötet med dem, miljön och
natten med barnen i stugan så
fantastisk.
— Så hon sa — Vi kommer tillbaks när min man är frisk.
— Bättre betyg kan man väl inte
få, konstaterar Britt och ler åt
minnet.

Betydelsen av internet?
Vad har då internet och siten
Booking.com betytt för er
uthyrningsverksamhet?
— Jag har en blå knapp på telefonen som blinkar och visar
att någon bokat. Sen går vi in via dator och
bekräftar bokningen.
— För oss har det betytt ett lyft och det
fungerar bra. Det har inneburit att vi fått
mycket mer gästnätter.
— Bokningsföretaget tar 15 procent av intäkten. Men enkelheten och att vi når nya marknader göra att det här känns som en vinst.
Faktiskt har vi varit tvungna att begränsa
nätbokningen till mellan 1 juli till 20 augusti
för att orka med.
Övrig tid får man boka via hemsidan, konstaterar Britt.

— De som bokar via hemsidan kan vi följa upp med
ett telefonsamtal och det innebär en mer personlig kontakt.
Många söker lugnet, stillheten och naturupplevelser.
— Det behöver inte vara så märkvärdigt och tillrättalagt,
bara man kör med öppna kort, konstaterar Britt.
— En rolig episod är den man från Arvidsjaur som bokade
via bokningssiten. Han hade aldrig hört talas om Laggträsket och blev väldigt förvånad över hur nära han hade hit.

Framtiden

— Vi hoppas att det ska bli ökat ett intresse för Laggträsket
och att vi får in flera som vill och kan hjälpa till.
— Då vi började med det här mötte vi på ett träff för turism
och såg vad andra i inlandet gjorde. Min kusin som var medsa,. — ”Vi är ju så små och har inget hotell eller något sånt”.
— Men idag skäms vi inte för att det är litet och enkelt. Idag
börjar vi förstå vad morgondagens turister kräver, slutar
Britt och citerar Maria Larsson på kommunen,
- Ni måste förstå att ni är unika och har en unik produkt!

Enkelheten lockar
Anläggning vid Laggträsket saknar både
elektricitet och rinnande vatten. Kristallklart
vatten hämtar man i en fantastisk kallkälla.
— Bara man informerar kunden så köper de
enkelheten utan prut, säger Britt.
På bokningssidan informeras man om förutsättningarna och för många är ”vildmarksboendet” spännande och en upplevelse.
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Samarbete mellan företagen – nyckeln til
Orkar en stark person lyfta lika mycket som fem starka? Om en person
arbetar 8 timmar, hur många timmar arbetar 5 personer under samma tid?
Matematiken är enkel. Det gamla kända ordspråket ”ensam är stark”
håller inte alltid i dagens, internationaliserade Sverige.
Så när en stark man med högtflygande idéer, tittar runt i sitt nätverk
och ser nya möjligheter då händer det plötsligt saker.
I flera år har nu fem företag samarbetat kring internationell besöksturism i Malå och numera flaggas det med främmande och färggranna
nationsfanor vid hotellets entré.
Fem män, fem företag som alla drar åt samma håll — SUCCÉ!
Framgångssagan började när Johan Schatton, anställd
vid FlyCar (som i snart 20 år skött biltestföretagens flygtransporter mellan Tyskland och Arvidsjaur) såg möjligheter
att fylla tomma flygstolar med vinterturister.
— Jag kände till Malå litegrann, berättar Johan. Besökte
orten och träffade Artur på hotellet och Börje med Vildmarkscampen. Tillsammans började vi ta det första stegen i en
turistsatsning mot Tyskland.
Små steg i början, som blivit större med åren.
Nästa målgrupp låg nära till hands; bilintresserade tyskar.
— Jag fick reda på att man haft biltest på isbanor här och
kontaktade därför Peter Gustavsson, som varit inblandad.
I Johans nätverk fanns också sedan tidigare den kände professionelle drifting- och racingprofilen Werner Gusenbaur
och hans tyska utbildningsföretag.
— Werner är en god vän och ett stort namn i mellaneuropa.
Han har i många år tävlat och utbildat förare på olika nivåer.
— Vi började prata lite om iskörning i riktigt vinterklimat.
— Det finns onekligen här i norr och Lappland är i sig ganska
exotiskt för mellaneuropéer. Sen två år tillbaka har vi nu en
fungerande verksamhet här i Malå, konstaterar Johan nöjt.
Och Werner, världsmästare i en driftingklass, inflikar.
— Malå är en utmärkt plats. Banorna är mycket bra och
avstånden är korta. Hotellet får godkänt och våra kunder är
nöjda. Allt fungerar som det ska. Kunderna är på bettet, har
roligt och får lära sig att hantera bilarna säkert på snö och is.

En stark konstellation, Fr.v Peter Gustavsson, A

— När sen vädret är soligt och riktigt kallt är det en fantastisk
upplevelse för de som kommer från södra Europa.

Banorna prepareras i januari
Peter Gustavsson och hans personal är de som ansvarar för
att banarbetet påbörjas under mörka och kalla januari.
Vilka är dina erfarenheter efter två år?
— Vi har goda förutsättningar att göra isbanor här, säger Peter Gustavsson som efter grundpreparering och slutputsen
på isen är klar har ständig jour tillsammans med sin personal.
— Det blir intensiva veckor. Isen är ett levande material och
förutsättningarna förändras ständigt.
— Så det gäller att vara på tårna för att få Werner och förarna
nöjda, skrattar Peter, som ser fram emot att arrangemanget
och intresset växer.

Kraven ökar på service
För Aurtur Prifti och personalen på Malå hotell är tillströmning av gäster en angenäm uppgift.
— Men för oss har det blivit en rutin och det flyter på bra.
— Förarskolan pågår under en månad då vi får lite andra krav
på oss, konstaterar Aurtur
— Det kommer gäster som förväntar sig lite mer service och
exklusivitet på och runt borden. Det är en utmaning och vi
får steppa upp lite för att möta efterfrågan. Och redan nu,
när säsongen är slut i april förbereder vi för nästa år och
tittar igenom almanackan, säger Artur.
— Vi pratar ihop och stämmer av den gångna säsongen.
— Nu börjar också arbetet med marknadsföring och
införsäljning för förarskolan, säger Johan som poängterar att Werner har en nyckelfunktion där. Han har
produkten och utan honom skulle vi inte nå den här
målgruppen. Werner är professionell uti fingerspetsarna och ett aktat namn inom racingindustrin.
— Sen jobbar alla på sitt håll, genom sina internetsidor, kundkontakter och leverantörer.

Fler skidturister på gång.

Snabba, potenta sport- och rallybilar lockar förare från Europa att lära sig behärska vinterväglag
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För Johan och Flycar är målet att utveckla turist- och
besöksnäringen i området ännu mer.
— Om vi vill komma längre är det viktigt att folk i området tar chansen, engagerar sig och startar verksamhet

ll en ökande vinterturism i Malå

Artur Prifti, Börje Stenlund, Moritz och Werner Gusenbauer. Saknas på bilden gör Johan Schatton.

som kan ge en utkomst i turistnäringen, säger Johan
Så det betyder att malåborna behöver se möjligheterna?
— Javisst alla har en chans att vara med i racet- Alla är välkomna,
men sitter man och sover händer ingenting, konstaterar Johan.

Johan Schatton, resesamordnare FlyCar

Från renskötare till turistvärd
En som tidigt såg möjligheter att starta upp företag med inriktning
mot turism- och besöksnäringen är Börje Stenlund.
I femton år har han jobbat med turism, de senaste tio åren som
ägare av Vildmarkscampen utanför Malå. Numera är han inte aktiv
som renskötare utan ägnar hela året till sina andra företag där
bland annat renar i hagar hemma vid gården och matförsäljning på
marknader ingår.
Vad betyder samarbetet kring turismen för dig?
— Jättemycket. Det är ett sätt växa och kunna leva som ett familjeföretag med anställda. På vintern är vi nära tre och sommartid Werner Gusenbauer
sju som jobbar med bland annat skogsuppdrag.
Kan man klara en sån här satsning på egen hand?
— Nej, det är samarbetet som är styrkan, konstaterar Börje,
För att ta emot grupper på 20-25 personer behövs hotellrum och
en fungerande logistik runtomkring. Vi pratar om vana resenärer
som har höga förväntningar och krav.
— Vi behöver varandra för att orka och vi måste också själva kunna
få ladda om batterierna och ta omtag i en intensiv vinterperiod.

Men kan man leva på några vintermånader enbart?

— Nej och vi jobbar på att kunna utveckla sommarturismen mer.
— Men vi får inte glömma den fantastiska hösten, säger Börje
Med bär, svamp, fiske och den unika allemansrätten.

Peter Gustavsson, Banansvarig och
ägare Gustavsson Åkeri

Börje Stenlund, ansvarig kringservice,
ägare Vildmarkscamp i Malå AB

Framtiden och önskningar
— Framtiden ser intressant och ljus ut. Allt fler upptäcker Malå
och gästerna är imponerade av Malå och framförallt invånarna här.
Generöst och vänligt bemötande, säger Börje uppskattande.
— Nästa vinter har vi förhoppnings de första skidgästerna från
Tyskland här.

Vad är det då som finns på önskelistan?

— Vi har ett för litet hotell för att kunna växa mer. Turisterna konkurrerar med varandra. Ett angenämt men synligt problem som
måste lösas framöver. Många från det trånga mellaneuropa vill vara
uppleva den nordiska naturen.
— Det är vårt trumfkort, säger Börje och blickar framåt...
Artur Prifti, vd och hotellchef Malå Hotell och SkiEvent
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Almbo Camping och Flotte — Marias drö

Bort med snö och is!
Maria ser fram emot en ny säsong med flotten på Släppträsket

Bankernas vägran att bevilja Maria och Urban Stenberg ett lån för att bygga ut
villan i Kristineberg blev startskottet till ett helt nytt liv.
Istället för att deppa ihop köpte de en tomt i den ”totala glesbygden”, rev och
flyttade huset. Och efter några år hade Marias drömmar blivit verklighet.
Det är en vidsträckt utsikt över Släppträsket från
huset på kullen i Almbo. Långt i fjärran syns Tjamstan
och slalombacken.
— Vilken lycka att få bo så här, konstaterar Maria och
berättar.
— När vi ville bygga ut vårt hus i Kristineberg nekade
banken oss lån. Däremot gick det bättre om vi flyttade huset någon annanstans.
Sagt och gjort. Paret hade några år tidigare köpt en
sommarstuga i Almbo och tack vare en positiv granne
fick de köpa granntomten. 2010 gick husflytten.
Ett intensivt år följde. Båda jobbade heltid vid
Boliden AB i Kristineberg och all energi lades på att
flytta, bygga upp och renovera huset. Mitt i allt stök
insåg Maria att deras nya boplats hade något mer att
erbjuda. Och drömmar och tankar flög i vinden.
Som nyinflyttade hälsades paret välkomna av
Byaföreningen och efter något år var Maria helt
plötsligt engagerad och vald till ordförande.

— Föreningen var visserligen aktiv men den gamla
skolan som var vår lokal drog stora pengar i uppvärmning så något måste göras, berättar Maria.
Lösningen låg närmare än Maria kunde tro. Någon
väckte idén att köpa och rusta upp det nedlagda
rökeriet. Ägaren var positiv, föreningen beviljades
pengar från Boverket för en ombyggnad och handikappanpassning och hamrarna plockades fram.
Men då kom bakslaget. Inga pengar skulle betalas
ut innan allt var slutbesiktigat och i byakassan fanns
bara 30.000 kronor? Ridå!
— Vi är en aktiv förening med 90 medlemmar. Varje
år arrangerar vi fisketävlingar och annat som ger oss
lite inkomster men nu hade vi kört fast.
Då kom erbjudandet från ett skogsbolag att få
plantera gran och tall. Under fyra helger var vi ett
40-tal medlemmar som slet från morgon till kväll.
— Det är byagemenskap i ett nötskal. Vi fick in en
rejäl summa och kunde köra igång, minns Maria,

Byaföreningens nyrenoverade samlingslokal hyr Maria som servicehus till sina
husvagnsgäster. För närvarande har hon tre elstolpar med husvagnsplatser.
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öm blev verklighet och växer nu sakta
Resultatet blev en fantastisk liten anläggning med
godkänt livsmedelskök, stor samlingssal och ordentliga toalett- och duschutrymmen. Dessutom ryms en
modern övernattningslägenhet i huset som byaföreningen hyr ut och som gör att ekonomin är positiv.

Samarbete ger dubbel vinst
— När vi började renovera byalokalen hade jag idéer
kring en camping som legat och grott och då insåg
jag att här fanns möjlighet till ett samarbete.
— Så nu hyr jag byalokalen som ett servicehus för
husvagns- och stuggästerna.
Efter ett år av förberedelser blev 2017 premiär för
hennes företag ”Almbo Camping och Flotte”.
Anläggningen ligger nedanför huset och vid stranden
finns en stor bastukåta, en handikappanpassad ramp
och brygga. Längst ut på bryggan angörs den stora,
motordrivna flotten med plats för 12 personer.
Här kan ett helt sällskap tuffa ut och bli serverad en
smakrik middag i lugn och ro. Sen följer en rundtur
på 2,5 timme när vi i sakta mak tuffar runt sjön.
— Jag tillagar maten antingen i ett utekök med stor
grill vid bryggan, eller i föreningshusets godkända
leveranskök. Sen kör jag ner maten till gästerna. Det
är faktiskt bara 100 meter ner till sjön.
Och flotten har också blivit ett populärt transportmedel för sol- och badsugna som inte har egen båt.
— Vi har många öar i sjön med fina sandstränder.
Många uppskattar att bli skjutsade ut och hämtade.
Det riktigt lyser om Maria när hon berättar och visar
runt i anläggningen, trots att det mesta täcks av snö.
— Att få se sina idéer och drömmar bli förverkligade
det ger en väldig tillfredsställelse och ger kraft att gå
vidare och utveckla anläggningen

Uppe på höjden ovanför stranden till Släppträsket
ligger parets hus. Nära till sommarjobbet...

Har kommunen hjälpt dig på något sätt?
— Jag fick gå Malå Företagsskola och den var jättebra.
Har man fundering på att starta eget, är mitt råd att
gå den. Man blir så inspirerad och får sån energi att
träffa likasinnade och får sen råd och tips av ytterst
kompetenta rådgivare.
— Att man sen erbjuds några timmars enskilt möte
med en redovisningskonsult är bara det toppen.
Vad blir då din nästa utmaning?
– Att få det att rulla. När jag en gång går i pension
kan jag fortfarande driva företaget och på så sätt
bättra på inkomsten.
Snart en ny säsong om snön och isen försvinner?
— Jag tror det blir en jättebra sommar med fint väder och lagom vågor. Så vi är beredda att kasta loss
förtöjningarna, skrattar Maria

Utveckla camping och stugor
Du har varit igång med verksamheten ett år. Vilka är
dina erfarenheter så långt?
— Jag tycker det gått bra. Vi har haft både strögäster i lillstugan och på husvagncampen. Dessutom en
säsongare i husvagn som trivts så bra att han kommer
igen.
— Så jag tycker det gått gett mersmak, säger Maria.
Hur hittar du gäster till din anläggning?
— För min del har mun- mot munmetoden varit viktig.
Kamrater och gruvföretaget har puffat och hjälpt till
att marknadsföra oss. Dessutom har gäster som vi
haft talat gott om vårt utbud till vänner och bekanta.
Att vi sen finns på internet är också viktigt.
Apropå utveckling av anläggningen, vilka planer
har ni för sommaren?
— Vi planerar att bygga en ordentlig altan i anslutning till bastun. Sen, om intresset bland husvagnsfolket ökar, kommer vi att satsa på fler elstolpar, i
nuläget har vi tre. I framtiden kan det kanske bli
aktuellt med fler uthyrningsstugor.
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Kall, snöfattig och problemfylld säsongstart
– men sen blev det högtryck i Tjamstan
Säsongen 2017-2018 i Tjamstanbackarna är slut.
En blick i backspegeln visar på en vintern som bjudit
på stora växlingar vad gäller arbetet med att få Tjamstanbackarna i toppskick.
Starten drog ut på tiden. Vädret var inte på vår
sida och vi hade problem med viss utrustning. Men
Bamsebacken och åkbandet för de minsta var igång
till helgen 9-10 december. Vi kunde sen öppna en
nedfart från toppen helgen därpå. Det blev bra åkförhållanden och publiktillströmningen var god under
resten av december.

Campingen, som Kultur- och Fritidsavdelningen i år
drivit i egen regi för första gången, har totalt sett visat oförändrade intäkter eller något bättre än tidigare
år. Någon säsongsplats har stått outhyrd men istället
har vi haft en ökad uthyrning av tillfälliga husvagnsplatser.
Så sammantaget minns vi en säsong som inleddes
med mörker och ändade i strålande vårsol.
Gunnar Harr, verksamhetsansvarig Kultur- och Fritidsavdelning-

ent.

Kyla och snö
Det nya året 2018 blev inledningsvis inte som vi hoppats. Under januari till mars var alla helger antingen
smällkalla eller så föll snö i stora mängder. Det innebar att helgerna under perioden inte lockade någon
större tillströmningen av kunder och därmed blev
försäljningen ovanligt låg.

Påsk med sol och skidåkare
Till sist månaden från påsk och framåt har varit fantastiskt bra. Det har i stort sett varit sol alla dagar och
en temperatur som bjudit på idealiska förhållanden
för skidåkning. Detta har inneburit att vi ekonomiskt
gör en bra säsong, dock inte någon rekordsäsong.
Skiduthyrning och övrig försäljning visar inga stora
förändringar mot tidigare år, men är en viktig del i
den service vi kan erbjuda till våra tillresta skidturister.

Första året med campingen

Bamsebacken och åkbandet är givna favoriter bland de minsta
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Malmfältsloppet – skidhistoria och skidkultur
19 februari 1956. Det var en kall februarisöndag, när startskottet sköts i Rudtjebäcken för det fösta Malmfältsloppet.
 Jag minns att det var 20 minusgrader och lätt fjunig snö
—
vid starten, berättade ledarprofilen Johannes Renström i en
intervju. Vi använde hemkokt ”lappglid” och det var kärvt.
Sträckningen gick från Rudtjebäcken över Kokträsk och
Kokträskliden, via Grundträsket, Morkberget, Lainejaur,
Storliden, S:a Skeppträsket väst om Garda, Brunträskliden,
Tjamstaberget med målgång vid Malåborg.
All spårdragning sköttes av bybor längs sträckan. Några
löpare drog upp ett spår och det räckte. Skotrar och spårmaskiner var redskap som skulle komma betydligt senare.
Seniorsegraren i första Malmfältsloppet blev Edgar Swahn
från Adak som togs emot av en stor publik vid ”Borgen”
Med åren har bansträckningen både kortats och förändrats. Numera sker start och målgång på skidstadion vid
isladan. Perfekt med tanke på närheten till all service. Och
loppet är fortfarande populärt bland åkare från norr.
– Malmfältsloppet är en perfekt uppladdning och kvalificering inför Vasaloppet, konstaterar årets vinnare, Lyckseleåkaren Björn Rydvall. Mycket stakåkning över myrar,
perfekta spår och sen solsken, toppenarrangemang!
Och tävlingsledaren Örjan Roslund var lika nöjd.
– Vi har en väl trimmad tävlingsorganisation och oavsett
väder kör vi.
– Malmfältsloppet, det är både skidhistoria och skidkultur
här i Malåbygden, säger Örjan Roslund.

Starten har gått för den 52:a upplagan av Malfältsloppet

Kransjäntan Tove Bäckström med årets vinnare Björn Rydvall

En trio frostbitna, tappra åkare i Adak SKs färger deltog i årets lopp.
Fr.v. Jesper Eriksson, Fredrik Bergström och Lennart Täljeblad.

”Alltid Tillsammans”
som vill prova på att dansa i Adak, virka, knyppla,
sticka eller brodera på Biblioteket eller varför inte äta
middag tillsammans på Adakgrytorna.
Projektet söker ”Alltid tillsammans”-ambassadörer
som vill främja inkludering i samhället. Håll utkik efter
affischer runt om i samhället, på facebook, www.
visitmala.se eller Malå Kommuns hemsida. Under
rubriken ”Malå levererar – så minns vi vintern” i detta
näringslivsnytt presenteras delar av de aktiviteter
som genomförts fram till nu.
Kontakta Ethel Cavén vid frågor 0953-14074, eller
ethel.caven@mala.se

Integrationsservice har fått pengar från Länsstyrelsen §37a medel för att genomföra projektet ”Alltid
Tillsammans”. I satsningen samverkar Rädda Barnen,
Vuxenskolan, ABF, kyrkorna, föreningar och ideella
krafter.
Syftet är att skapa nya mötesplatser, integrera nyanlända, nyinflyttade och ge människor möjlighet att
träffas, främja föreningslivet och hitta på roliga saker
tillsammans.
Är du intresserad av att möta nya människor, göra
något nytt som du kanske inte gjort tidigare i Malå.
Ta med dig din nya arbetskollega på bio, eller någon
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Utvecklingsavdelningen Malå kommun
Välkommen att kontakta oss

När du ska komma igång eller utveckla din verksamhet. Känns det krångligt eller vill du bara
•bolla
dina idéer? Vi hjälper dig med grunden till affärsplan och budget.
behöver andra insatser. Tveka inte att kontakta oss även med andra frågor.
•StårNärduduinför
genrationsväxling? Kanske vill du ut på internationella marknader eller har en innovation. I första hand hjälper vi dig, i andra hand slussar vi dig vidare.
När det är dags för en investering. Hur ser det ut med finansiering för ny- och ombyggnad till
ditt företag? Kanske behöver du investera i utrustning eller genomföra markandsinsatser?
Vi hjälper dig i kontakten med Länsstyrelsen när du behöver söka företagsstöd, ta kontakt med
banker och andra låneinstitut.
Verksamt.se. Gå in på verksamt.se och läs mer om hur det är att driva företag. Där finns massor
med bra tips och sidan länkar även ihop Skatteverket och Bolagsverket så du enkelt kan sköta
dina företagsärenden online.
Vi har kontakter med olika kompetenser, organisationer och projekt som arbetar inom det företagsfrämjande området. Kontakter som vi gärna delar mes oss av och lotsar dig vidare till. Vi hjälper dig att få kontakt med de tjänstepersoner som du behöver för att gå vidare med dina planer.
Arenor för företagare i kommunen;
Gomorron Malå: arrangeras sista torsdagen i månaden nio tillfällen per år,
nästkommande frukostmöte är fredag den 24 maj 2018.

•
•
•

•
Företagarlunch Malå: vi träffas första fredagen i varje månad och äter tillsammans och informera
•varandra.
11.00 - 12.30 på Malå hotell.
Mera Malå: arrangeras vid behov, konceptet samlar de tjänstepersoner du behöver komma i
•kontakt
med för att starta/utveckla din verksamhet.
dig informerad
•FöljHållgärna
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

Vad är viktigast för Malå ?
Jo, att företagen mår bra och känner sig väl behandlade. Det handlar om att
prioritera, respektera och samarbeta. Utveckling och tillväxt är ett resultat av
ett systematiskt och långsiktigt ”gnetande”. Att göra om och göra rätt!
Vi kan inte bara säga att vi ska ha ett bra företagsklimat.
Det duger inte att prata — vi måste göra!, säger Anna Karin Horney. Kunskap,
engagemang och resultat är våra ledstjärnor.

Trevlig vår hälsar Utvecklingsavdelningen
– tillsammans för Malå!
Välkommen att kontakta oss med dina frågor, idéer och/eller utvecklingsförslag:

•
•
•
•
•

Anna Karin Horney, verksamhetsansvarig, företagslots, kommuninterna uppdrag, 100 %
Ethel Cavén, integrationsasamordnaret, 100 %
Maria Larsson, företagslots, handläggare, 50 %. Föräldraledig
Aleksandra Simanovskaya, affärscoach i Projekt Möjligheternas Region, 60 %
Ny medarbetare: under rekrytering, 50% företagslots/handläggare och
50% integrationsassistent

Tack, Alex Carreno, för din tid vid Utvecklingsavdelningen.

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