
Näringslivsnytt
Malå kommuns

Nr 1 2016

Malå med allt så nära  
- en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker!

Malå kommun informerar näringslivet. Sprid gärna informationen 
vidare i dina nätver och till dem du tror kan vara intresserad. 

Tack på förhand! 

GRATTIS SYSTEMBOLAGET I MALÅ TILL UTMÄRKELSEN ÅRETS BUTIK 2015!

GRATTIS RH PLANTAGO!

Ett stort grattis till Systembolaget i Malå som fick Systembolagets utmärkelse Årets Butik 2015!

Under mässan Gastro Nord som genomfördes i Stockholm delades utmärkelsen Sveriges  
bästa landskapsmat ut. Bland vinnarna återfanns Malåföretaget RH Plantago med  
varumärket Tant Ruth! 
 
Rh Plantago fick utmärkelsen för sin marmelad gjord på krusbär och åkerbär där juryns  
utlåtande var ”Härlig balans mellan sötma och syrlighet”.

Bild från vänster: Harriet Boström och Annelie Burman, Systembolagen Malå, Martin Norehn (S)  
kommunstyrelsens ordförande.



 

VÄLKOMMEN ANNA KARIN,  
NY VERKSAMHETSANSVARIG PÅ  
UTVECKLINGSAVDELNINGEN

OMFLYTTNING/INFLYTTNING
MALÅBOSTADEN AB BYGGER NYTT!

Välkommen Anna Karin och Tack Stig för 
många trogna tjänsteår vid Malå kommun. 

Den 1 april började Anna Karin Horney sin 
tjänst som verksamhetsansvarig på Utveck-
lingsavdelningen, Malå kommun. Anna 
Karin kommer närmast från en  
kombinationstjänst vid Kalix kommun. Hon 
har arbetat i privat näringsliv, både som 
egen företagare, och som anställd samt i  
akademin. Anna Karin ska arbeta både 
strategiskt och operativt tillsammans med 
medarbetarna vid Malå kommun, närings-
livet och övriga samarbetspartners i Malå 
och regionen.

”Nu ska vi i Malå ta steget vidare och genom  
förstärkt samverkan, i nära dialog med näringslivet, 
fortsätta utvecklingsarbetet och sätta Malå på  
kartan i regionen, nationellt och internationellt.” 
Anna Karin Horneys ord på första dagen på jobbet 
2016-04-01.

Kontakt: Anna Karin Horney, 0953-140 76  
eller e-post: anna-karin.horney@mala.se

Två nya tillgängliga hyreshus, totalt 24  
lägenheter (i form av tvåor och treor) blir 
alldeles snart verklighet i Malå. 

Mikael Abrahamsson (S), ordförande i  
Malåbostaden AB berättar att den positiva 
känsla som finns i kommunen är anledning-
en till varför bygget sker nu. Förhoppningen 
är att insatserna ska bidra till en bo-snurr, 
minska köerna till bostäder och möjliggöra 
omflyttning/inflyttning till kommunen. 

Tanken är att innan maj månads ugång 
sätts spaden i marken, och inflyttning  
planeras ske under våren 2017.  
Lägenhetshusen byggs i korsningen  
Storgatan/Mörttjärnvägen.     

Mikael Abrahamsson (S), ordförande i Malåbostaden 
AB ”Vi vill med detta visa att vi tror på Malå kommun”

Vår vision:  
”Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker” 
är förpliktigande och där behöver vi alla hjälpas åt och vara ambassadörer för vår bygd. 

Beskedet om att IKEA Industry avvecklar i Malå kom för någon vecka sedan.
Efter ett möte med ledningen för IKEA och information om vad som låg till grund för 
beslutet och ta del av avvecklingsplanen så startade omgående arbetet internt 
i kommunen. Kontakter har tagits på läns- och riksnivå för att tillsammans finna så 
bra lösningar som möjligt.  För att säkerställa arbetstillfällena och klara framtida 
arbetskraftsbehov i privat näringsliv och offentlig sektor behöver vi samarbeta. 

Mycket positivt händer också i Malå. Nya bostäder ska byggas, Trafikverket planerar för 
ny infart, företagen anställer, inflyttning sker. Tillsammans ska vi göra ett bra Malå ännu 
bättre! /Martin Norehn (S), kommunstyrelsens ordförande 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

mailto:anna-karin.horney%40mala.se%20?subject=


 

  

SÖK FÖRETAGSSTÖD - FÅ HJÄLP ATT STARTA ELLER VÄXA 

”Vi kan absolut rekommendera fler att söka, det var faktiskt inte ens svårt” 
Ingela och Kajsa sökte och beviljades stöd via Länsstyrelsen när företaget utvecklade Café 
Gräddhyllan och uppmuntrar fler att göra samma sak.

Varje år får länsstyrelsen pengar av  
regeringen som ska användas till olika  
företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets 
företag att få en långsiktig lönsamhet och 
tillväxt.

Som en del av insatserna för regional  
tillväxt, kan länsstyrelsen ge bidrag till bland 
annat investeringar för tillväxt i byggnader, 
maskiner, inventarier, marknadsföring och 
innovationsutveckling i små och medelstora 
företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till 
kommersiell service på landsbygden, främst 
till lanthandlare och bensinstationer.

Länk: Länsstyrelsens företagsstöd

För att öka kunskapen om vilka stödmöjlig-
heter som finns och hur du som företagare 
gör ansökan, anordnar utvecklings- 
avdelningen i samarbete med Företagarna 
en workshop för företagare och tjänstemän.

Tid: 29 september
 
Plats: Malå Hotell & Ski Event 

Har du frågor eller behöver hjälp med din 
ansökan -  välkommen att ta kontakt med 
utvecklingsavdelningen, Malå kommun.

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/Pages/default.aspx
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SAMARBETE SKAPAR TILLVÄXT I LANDSBYGDEN - SKELLEFTEÅ ÄLVDAL

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden, en metod som gör det möjligt för boende 
och företag/organisationer på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling 
tillsammans med den offentliga sektorn. Det unika med lokalt ledd utveckling är att privata 
företag, ideella föreningar och offentlig sektor samverkar för att tillsammans utveckla  
landsbygden. Tre kommuner samverkar i Skellefteå Älvdal.  
 
Jordbruksverket har beslutat om en budget på 34 miljoner kronor under en sjuårsperiod för 
att stimulera lokala utvecklingsprojekt. I det här sammanhanget samarbetar Malå, Norsjö 
och Skellefteå kommuner under namnet Skellefteå Älvdal.

För mer information om Skellefteå Älvdal, kontakta 
Monica Marklund, verksamhetsledare Skellefteå Älvdal 070-57 47 357
Oskar Sjölund, Malå kommun 070-268 72 74
Se även Länk: Skellefteå Älvdal Leader 

Bilden från föreningsträffen den 21 april i Forum då Monica Marklund presenterade strategin och  
möjligheter för aktörer i Malå att genomföra projekt inom de olika insatsområdena.

WWW.VISITMALA.SE

Nu har äntligen den nya webbstrukturen för 
turistisk information från Malå lanserats.  
Detta har skett inom ramen för projekt IN-
TILL.  

Titta gärna in och stäm av om din 
verksamhet är presenterad, om informatio-
nen är korrekt/bör korrigeras/kompletteras 
eller om du har andra synpunkter eller idéer 
av mer generell karaktär. 

Skicka text och bild till oss så ser vi till att  
informationen kommer upp så som ni  
önskar. 

Tack på förhand, det är tillsammans vi  
presenterar bilden av Malå. 

Kontakt: 
Malå turistinformation tel: 0953-142 91,  
e-post: turism@mala.se 
Välkommen!

http://www.xn--skelleftelvdal-eibp.se/
http://WWW.VISITMALA.SE
mailto:turism%40mala.se%20?subject=
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ATTRAKTIVT OCH VÄLKOMNANDE MALÅ

REGION 8 TRÄFFADES I MALÅ FÖR ERFARENHETSUTBYTE

Erfarenhetsutbytesträff i Malå den 21-22 april för medarbetare vid näringslivskontoren i 
Region 8. Martin Norehn, kommunalråd, hälsar alla välkommen och presenterar  
Malå kommun. Jonny Falk, produktions- och platschef vid Guideline Geo  
välkomnade gruppen, presenterade företaget och visade verksamheten i Malå.  
Tack för det Jonny! 

Utvecklingsavdelningen har tagit initiativ till ett samlat 
grepp kring inflyttar- och integrationsaktiviteter. 

Syftet är att tillsammans med företrädare för  
organisationer, kyrkor och föreningar samt privatpersoner 
tillskapa nya typer av mötesplatser och aktiviteter som 
främjar integration av både nyanlända och nyinflyttade.  

Vill du vara med? 

Kontakta
Aleksandra Simanovskaya, 
0953-140 46 / 070-253 59 58, 

Ethel Cavén 070-344 55 81 
eller inflyttarservice@mala.se 

mailto:inflyttarservice%40mala.se%20?subject=
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TJAMSTANBACKARNA SLÅR REKORD IGEN

Foto: www.ricke.se

Foto: Malin Hedman

Säsongen 2015/2016 har nu nått sitt slut och backen har haft en mycket bra säsong.  
Gunnar Harr, verksamhetsansvarig, berättar att backen även i år passerat två miljoner i  
försäljning över kassa, dessutom med bred marginal. Orsakerna till det är nog många men 
de två tyngsta anledningarna är att vi har haft en mild vinter med strålande väder under 
sport- och påsklov. Den andra huvudanledningen tros vara satsningen på marknadsföring 
via tv och sociala medier. Denna har gjort att vi når nya kundgrupper som vi inte tidigare 
kunnat locka till oss. På minussidan står 5 köldstängda dagar i början av januari.

Den totala försäljningen ökade med 7 % (1/12-15 – 12/4-16) jämfört med förra året säsong 
(som då var den bästa säsongen genom tiderna). Den största ökningen på 9 %, respektive 
11 % står dagkorten och skiduthyrningen för. Jämför man försäljningen med åren längre  
tillbaka så blir ökningen ännu större.

Säsongskorten ligger lägst med en minskning på -1.5 % för perioden 1/12-15 – 12/4-16. Dessa 
siffror förtydligar att det är dagåkarna som står för ökningen medan säsongskorten står stilla 
eller till och med minskar något. 

Vill du veta mer/diskutera Tjamstanbackarna? 
Kontakta: Gunnar Harr, 0953-140 58 eller gunnar.harr@mala.se  

mailto:gunnar.harr%40mala.se%20%20?subject=
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NYA KOMMUNINVÅNARE UPPHANDLING NORSJÖ/MALÅ KOMMUN 
MÖJLIGHET TILL DEMOSTRATION OCH  
UTBILDNING I E-AVROP

INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH OMVÄRLDSBEVAKNING
- MÖJLIGHETER PÅ MALÅ BIBLIOTEK

Du som är lokal företagare i Malå är  
hjärtligt välkommen att vända dig till ditt 
lokala bibliotek! 

Hos oss hittar du litteratur inom en mängd 
olika områden. Via oss kan du få access till 
2 000 dagstidningar från hela världen och 
vi förmedlar artiklar från 700 svenska tryckta 
dagstidningar, tidskrifter och affärspress. 

Hur ser dina kanaler för informations- 
försörjning ut i dagsläget? Kanske är du  
intresserad av arbetsplatsbibliotek? 

Hör av dig till oss eller kom förbi! 
Kontakt, Malå bibliotek tel: 0953-141 20,   
e-post: biblioteket@mala.se  

Välkommen!

Foto: Ingrid Sjöberg

Maj 2015-April 2016:  
122 folkbokförda personer har flyttat in och 
bor kvar i Malå, varav 34 är invandrade, 14 
personer har fått svenskt medborgarskap.  

Nya svenska medborgare och nyinflyttade 
ska uppmärksammas på  
NATIONALDAGSFIRANDET                                                                                       
6 juni 2016 KL 13.00
Malå Hembygdsgård    

År 2015: 
30 nyfödda barn
Nyfödda ska uppmärksammas den 11 juli 
på Malådagen, under 60-tals veckan.

Malå kommun har en upphandlare som 
hjälper företagare inom Norsjö och Malå 
kommun kostnadsfritt med utbildningar och 
information om vårt upphandlingsverktyg 
E-avrop samt LOU (lagen om offentlig  
upphandling). 

Vänligen kontakta
Johanna Näslund på tel 070-537 50 50 
e-post: johanna.naslund@norsjo.se 

Utbildningen kan även ske hos dig, på plats 
i ditt företag. För besök så finns Johanna i 
Malå varje onsdag, torsdag och fredag.

Foto: Aleksandra Simanovskaya

mailto:biblioteket%40mala.se%20?subject=
mailto:johanna.naslund%40norsjo.se?subject=
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TILLSAMMANS FÖR MALÅ!

26/5 KL. 07:30-09:00 PREMIÄR GOMORRON  MALÅ!
Malå kommuns utvecklingsavdelning inbjuder tillsammans med Arbetsförmedlingen,  
Företagarna, Gold of Lapland och LRF till en ny typ av mötesplats för det lokala näringslivet 
i Malå. En mötesform och plats med fokus på nätverkande och affärskontakter i samband 
med frukost.

Planerat program: 

Datum    Tidpunkt  Tema 
26/5      07:30-09:00 Besöksnäringen – en framtidsmöjlighet i Malå
23/6      07:30-09:00 Kompetensbehov och arbetskraftsförsörjning   
25/8      07:30-09:00 Infrastruktur och byggande
29/9      07:30-09:00 Biobaserad och förnybar samhällsekonomi. Företagande,  
                      utveckling och tillväxt.
  
Vi bjuder på frukost: 07:30 – 08:00
Moderator leder samtalet med inbjudna gäster 08:00 – 09:00
Plats: Malå Hotell & Ski Event
Även sista torsdagen i oktober, november och december blir det Gomorron Malå!
Ingen föranmälan krävs, 

 
VÄLKOMMEN!

Från vänster Karin Sundqvist, Arbetsförmedlingen, Karin Fällman, Gold of Lapland, Tomas Linder, Företagarna 
Malå, Peder Johansson, Triumf/Företagarna i Malå, Cecilia Wahlberg Roslund, LRF, Anna Karin Horney, Maria 
Larsson och Oskar Sjölund, Utvecklingsavdelningen, Malå kommun.

  

Gratis fi
ka!
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FERIEARBETE FÖR UNGDOMAR I MALÅ SOMMARLOVSFÖRETAGET

Arbetsmarknadsenheten vill informera er 
företagare om att en enskild arbetsgivare/
företag kan få handledararvode när man 
anställer ungdomar som gått ut  
grundskolan (9:an) eller gymnasieelever 
med sommarlov. 

Om ett företag tar emot 1-3 ungdomar, 
utbetalas 200 kr dag/ungdom under högst 
10 dagar. Ersättningen därutöver samma 
period är handledararvodet 100 kr dag/
ungdom. 

Handledararvode till enskild arbetsgivare 
kan maximalt uppgå till 15 000 kr. Hand-
ledararvode utbetalas bara till företag som 
anmält vilka ungdomar man avser anställa. 

För att erhålla handledararvode så gäller 
följande: 
 
- Ungdomen skall vara skriven i Malå 
  kommun och gått ut årskurs nio eller vara 
  gymnasieelev med sommarlov.  

- Avtalsenlig lön. 

- Meddela arbetsmarknadsenheten vilka ni
  avser att anställa senast 31 maj.

För mer information se www.mala.se eller 
kontakta Oskar Sjölund, 0953-140 97 eller  
e-post: oskar.sjolund@mala.se

Killar och tjejer som går ut årskurs 9 och 
gymnasieelever med sommarlov har under 
sommaren 2016 möjlighet att, som alternativ 
till traditionellt feriearbete, testa att driva sitt 
eget företag. 

Till sin hjälp får de en inspirerande ”kick off-
vecka”, menoter/handledare, andra inspi-
rerande ungdomar och ett litet startbidrag. 

Malå kommun samverkar med Norsjö kom-
mun i planeringen och genomförande av 
Sommarlovsföretaget.

För mer information se www.mala.se eller 
kontakta Oskar Sjölund, 0953-140 97 eller  
e-post: oskar.sjolund@mala.se

Marika Lindahl,  
Studio 8

”När man känner 
människorna är det 
lättare att skapa 
bästa förutsättning-
arna för kunden”.

Gunilla Persson,  
Perssons Båt

”Alla känner alla så får 
man problem känner 
man alltid någon”

Sarwat Matai,  
Byblos Pizzeria

”Våra glada  
gäster”.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT VARA  
 FÖRETAGARE I MALÅ KOMMUN ?

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT VARA  
 FÖRETAGARE I MALÅ KOMMUN ? Anders Nystedt,  

Malå Skogstjänst AB

”Fördelen med att vara företagare i Malå 
är att vi har nära till våra verksamheter: 
skogen, gruvan och industrin och vi har 
bra kundrelationer och tillgång till  
kompetent arbetskraft på orten”.

Foto: www.ricke.se

  

www.mala.se
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mailto:oskar.sjolund%40mala.se?subject=


+

INFORMATION FRÅN UTVECKLINGSAVDELNINGEN

Malå kommun är med - Vi Håller rent! 
Läs mer här: Länk: Håll Sverige Rent!

SPRÅKCAFÉ PÅ CAFÉ 52:AN

Varje onsdag mellan 15:00 och 16:30 är  
caféet öppet. 
Här kan du träffa nya vänner, tala svenska 
och lära känna varandras kulturer.  
Hur trevligt som helst: fika och samtala.   

Arrangör: Kyrkorna i Malå, Malå Kommun 
och föreningslivet i Malå. 

CYKELKURS FÖR NYANLÄNDA TJEJER

Malå Kommun, Rädda Barnen och Vux-
enskolan, med stöd av bland andra ICA i 
Malå, Malå Järn och Färg, Nystedts kläder, 
Café Gräddhyllan och Svenska Kyrkan, har 
ett gemensamt projekt som heter Integra-
tionsverkstad: kurser för unga (14-25 år). 

Projektet finansieras av Länsstyrelsen i  
Västerbotten. Inom ramen för projektet 
anordnas kurser och skapas mötesplatser för 
ungdomar i Malå där nyanlända  
kommuninvånare har möjlighet att träffa 
övriga Malåbor. 

På bilden: somaliska tjejer tillsammans med  
Stig Forsgren – kursledare för cykelkursen. 

Foto: Aleksandra Simanovskaya

http://www.hsr.se/2016/kommuner
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KONTAKTA UTVECKLINGSAVDELNINGEN

Foto: Maria Larsson

PÅ GÅNG I MALÅ FÖR FÖRETAGARE

16 juni – Workshop för företagare i upphandling med Johanna Näslund, ansvarig för upp-
handling vid Malå kommun. I samarbete med Företagarna i Malå. 

26 augusti – Malå Företagarskola genom Projekt Möjligheternas Region. För dig som vill 
veta mer om vad som krävs för att driva företag och/eller för dig som har en företagsidé. 
10 träffar kvällstid.
 
29 september – Workshop för företagare i att söka bidrag med handläggare vid  
Länsstyrelsen i Västerbotten. I samarbete med Företagarna i Malå.

V 45 Jobba i Malå – arbetsmarknadsmässa.

Foto: Eva Oskarsson Foto: Linn Fjellner

Verksamhetsansvarig

Anna Karin Horney, tel: 0953-140 76 
e-post: anna-karin.horney@mala.se

Projekt/näringsliv/arbetsmarknad

Oskar Sjölund, tel: 0953-140 97
e-post: oskar.sjolund@mala.se
 
Projekt/näringsliv/övergripande marknadsföring

Maria Larsson, tel: 070-657 32 60 
e-post: maria.i.larsson@mala.se

Inflyttarservice/Integration

Alekandra Simanovskaya, tel: 0953-140 46        
e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se                    
Ethel Cavén, tel: 0953-140 74 
e-post: ethel.caven@mala.se

Du som inte vill få Malås näringslivsnytt i fortsättningen 
meddelar maria.i.larsson@mala.se
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GOMORRON MALÅ! 
Välkommen till nyhetsmorgon för företagare 

 
Tema 26 maj är Besöksnäringen – en framtidsmöjlighet i Malå 
Plats: Malå hotell. Gold of Lapland bjuder på frukost 7:30 – 08:00 

 

 
 

Program med inbjudna gäster mellan 8:00 – 9:00 

Välkommen Martin Norehn, kommunstyrelsens ordförande och Anna Karin Horney, 
verksamhetsansvarig utvecklingsavdelningen hälsar välkommen och presenterar vad 
Gomorron Malå är och vilka som står bakom detta initiativ. 

Upphandling Johanna Näslund, upphandlingsansvarig Malå kommun, informerar om 
vilka upphandlingar som är aktuella. 

Dagens värd Gold of Lapland, Karin Fällman, Gold of Lapland 

Dagens moderator Annika Sandström, turistchef på Region Västerbotten 

Dagens gäster Artur Prifti Malå Hotell, Birgitta Lundgren Skor & Sport, Börje 
Stenlund Vildmarkscamp i Malå, Eva-Lotta Jonsson Tidlösadesign, Gunnar Harr 
Tjamstanbackarna, Jim Lundmark MENI, Johan Schatton Fly Car 
 

Välkommen!   Ingen föranmälan 
Kontakt vid frågor: 
Anna-Karin Horney, 0953-140 76  
Ansvarig för utvecklingsavdelningen 
Malå kommun          
Malå med allt så nära – en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker 

Foto: Aleksandra 
Simanovskaya 


