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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.

Hej ambassadör! Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Abrahamsson, har ordet.
Nu har det första spadtaget tagits för utbyggnaden av borrkärnearkivet i Malå (se bilder sid 8). För mig som
kommunalråd väcker utbyggnaden från 6 000 till 10 000 kvadratmeter framtidstro. Planeringen är att det
ska vara klart den 1 december. SGU:s nationella borrkärnearkiv i Malå innehåller drygt tre miljoner meter
borrkärnor och är därmed störst i sitt slag i Europa. Arkivet lockar varje år många besökare från olika delar av
världen, framförallt prospekteringsföretag. Med ett så långt hyresavtal med fastighetsägaren Guidline Geo
blir det nu svårt att dra ned på verksamheten i Malå.
Näringslivet i Malå går som tåget. Detta till trots har Malå kommun fallit i Svenskt Näringslivs ranking. Vi ska
som kommun naturligtvis ta till oss av företagarnas rekommendationer. För oss handlar det bl.a. om tillgängliga resurser, prioriteringar och arbetssätt. En viktig möjliggörare är det statliga projektstödet som uppgår
till 1,76 miljoner SEK/år under åren 2018-2020. Malå kommuns projektplan för Utveckling av näringslivet och
företagsklimatet i Malå kommun har förankrats med företagare och antagits av Kommunstyrelsen i juni. Den
bygger på helhet, dialog, samarbete, specificerade insatser och förväntade resultat på kort och lång sikt. Vi
måste tillskapa fler forum för information och samtal med er företagare. Ett forum är Kommunstyrelsens sammanträden. Nu senast informerade Malå Sameby om näringens utmaningar med bl.a. krympande betesmarker
och renbestånd.
Processen med översiktsplanen fortskrider och kommer att bli ett viktigt dokument i utvecklingsarbetet.
Företagens åsikter är värdefulla i detta arbete. Denna sommar har vi ingen arrendator av Nölviken och här
välkomnar vi era idéer för hur området kan användas och utvecklas.
Barn och unga är Malås framtid. För mig som kommunalråd är det oerhört värdfullt att få möjlighet att lyssna
på deras tankar. Även om man studerar vidare finns det många möjligheter i Malå den dag man vill återvända.
Våra unga behöver i tidig ålder få mer kunskap om arbetsgivarna i Malå. Bjud gärna in elever och lärare för
studiebesök i era företag. Det uppskattas! Malå kommun ska fortsätta med temaveckan ”Här finns jobben”
och att vara ute på arbetsmarknadsmässor på universiteten. Uniaden på Umeå universitet har i år resulterat i
anställning av läkare på Sjukstugan i Malå!
Det är synnerligen viktigt för en liten kommun som Malå att föra fram våra synpunkter på riksdagsarenan.
På min agenda har därför möten med regeringsföreträdare haft hög prioritet.
Sist men inte minst gratulerar jag 80-åringen Burvalls! Tack Gudrun Henningsson som drivit familjeföretaget
vidare. Lycka till Erika Falk som med entusiasm och framtidstro tagit över det hedersamma uppdraget att
behålla och utveckla Burvalls i Malå.
Sommaren kom tidigt i år – passa på att upptäcka och
utforska vår fina kommun. Glad Sommar!

Mikael Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande
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Innehåll
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Málágan Kommuvdna
Peder Lundberg, ny ordförande i Malå Sameby.
– Vi kämpar en ojämn kamp för vår exixtens,
men vi kommer inte att ge upp.
Norrbotniabanans fastställda sträckning är ett
dråpslag mot våra vinterbetesmarker.

Tema – Mineral och geologi
8

Malå – Sveriges geocentrum!

Information från Málágen Kommuvdna –
Malå Kommun, samisk förvaltningskommun
Kommunstyrelsen fick under juni månad besök av
Tomas Stenlund Malå Sameby som berättade och uppdaterade läget samt Anna-Lill Drugge som berättade
om samisk kultur i syfte att ge våra politiker samisk
kulturkompetens. Den samiska förvaltningskommunen
avslutade +65 års verksamheten med kaffe i kåtan
samt hade öppet samråd mot samerna i Malå och bjöd
på mat.

Möt företag och några intressanta personligheter, alla med anknytning till geologi och
mineralverksamhet.
SGUs satsning på ett utökat borrkärnearkiv.
Sydafrikaner med Malå som bas. Adakgrabben
som gör karriär i Genevè och den fågelintresserade Mineraljaktsentusiasten.

14

Janne, Leffe och Ingo!
De är alla malågrabbar, med lång erfarenhet
av gruvor och mineral. En har varit chef i gruvan, en lever på att sälja diamanter och den
tredje är expert på ”försiktig sprängning”.
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Nu smashar Maria i Malå
Från elitvolleyspel i Norsjö och arbete för
Guldriket och Gold of Lapland. Nu ger Maria
Larsson järnet för Malå kommun
Nytillträdde ordföranden i Malå Sameby, Peder Lundberg (t.v.)
är liksom Jonas Larsson orolig inför konsekvenserna av den föreslagna
dragningen av Norrbotniabanan i samebyns vinterbetesland.

18-21 Malå levererar
Med Brittas groda längs Kärleksstigen. Orientering blomstrar i Malå igen. Gomorron Malå
väcker företagen. Valborgselden. Håll Malå
Rent och Företagarskolan 2.0, med mera!

30 Malå äldsta företag i nystart
Burvalls Bokhandel firar 80 år och uppstod
samtidigt som ”Burvalls Lek och Inreding”
med Erika Falk som ny ägare.

34

Adak, byn som är på gång!		
Världens första digitala samhällsrum/hälsorum
invigt i Adak. Byn lever och blomstrar med enga
gerade bybor.

Peder hamnar direkt i hetluften
Jag heter Peder Lundberg är 30 år och bosatt i Adak. I slutet av juni valdes jag
till ny ordförande i Malå Sameby och efterträdde Jonas Larsson. Min förhoppning
som ordförande är att försöka skapa framtidstro och utveckling av samebyn.
Vi står inför många svåra utmaningar och samebyn är nu hårt trängd genom
flera myndighetsbeslut som tagits det senaste halvåret. Vi har till exempel fått
sänkt renantal på grund av förlorade vinterbetesmarker till andra samebyar i
närområdet.
Regeringens klartecken till byggandet av Norrbottniabanan blir ett förödande
ingrepp på våra vinterbetesmarker. Konsekvensen blir att järnvägen skär av ett
stort område som vi inte längre kommer att kunna utnyttja. (Se kartan t.h.)
Vintern 2017/2018 har som de flesta vet varit extremt påfrestande för renskötseln. Ökade renpåkörningar längs järnväg och på E4 drabbar både trafikanter
och oss som renskötare. Det myckna snöandet, blandat med töande gjorde att
renarna inte kommit åt maten i vintermarkerna. Vi har blivit tvingade att stödutfodra under hela säsongen vilket tär på ekonomin.
Tack och lov har våren varit gynnsam, så vi hoppas på bra kalvningsresultat och
att rovdjuren inte äter alltför många renar.
Vi önskar er alla en skön sommar!
Klicka på länken neda och se inslaget i SvT Nyheter Västerbotten
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/norrbotniabanan-hotar-renskotseln
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Aktuellt vår och sommar 2018
Malå Kommun har fått en kommunikatör
Linda Nystedt är från och med mitten på maj Malå kommuns
kommunikatör på 50%.
Nu börjar arbetet att tillsammans med Anna Jonsson på
upphandlingen, Jan Bergström på IT-avdelningen och hemsidesgruppen ta fram en ny hemsida där det skapas möjligheter för e-tjänster. Stor prioritet kommer att läggas på att
förbättra dialogen med kommunmedborgarna.

Aktuellt vår och sommar 2018
Information från Regeringskansliet

Utvecklingsavdelningen välkomnar Alec Lundström, ny medarbetare
Alec Lundström – ny medarbetare
på Utvecklingsavdelningen. Från
och med den 7 maj är Alec anställd
på Utvecklingsavdelningen som
företagslots och handläggare 50%
samt som integrationsassistent på
Inflyttning och integrationsservice
50%. Anställningen är ett vikariat
fram till den 12 februari 2019.

Alec är utbildad agronom och
lärare. Han har under 29 år varit
anställd vid Hushållningssällskapet i Norrbotten/Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB
som rådgivare till landsbygdsföretagare.
Alec har även arbetat som kursplanerare och föreläsare i utbildningar riktade till lantbruks- och
landsbygdsföretagare, lärare inom
lantbrukets husdjur och naturbruk
samt arbetat med företagsutveckling på landsbygden, initierat och
drivit EU-finansierade utvecklingsprojekt och skolträdgårdar samt
i 15 år varit tidningsredaktör för
tidskriften Landsbygd i Norr. Vissa
arbetsuppgifter har utförts i samband med att Alec varit tjänstledig
för jobb hos Länsstyrelsens Lantbruksenhet i Norrbotten och Grans
Naturbruksgymnasium i Öjebyn.

De senaste fem åren har Alec
arbetat som djurskyddshandläggare på Länsstyrelserna i
Uppsala län, Västmanlands län
och Stockholms län. Alec driver
även ett eget företag inom rådgivning, utbildning och EU-stöd
till lantbrukare.
Alec har under 23 års tid varit
idéellt engagerad som ledare,
tränare, styrelseledamot m.m.
inom idrottsrörelsen från barntill elitnivå. Han brinner för ungas
idrottsutövning!
Du når Alec på tel 0953-140 46
e-post alec.lundstrom@mala.se.
Vi hälsar Alec välkommen till
Malå kommun och Utvecklingsavdelningen!

Utbyggnad av bredband
Malå kommun har fått beviljat medel för utbyggnad
av områdesnät (ON) i Grundträsk, Näsliden, Strömfors, Södra Malånäs, Nyhamn, Lönås, Kokträsk och
Hundberg. Däremot har vi fått avslag på ansökan för
ortsammanbindande nät (OSN) till Strömfors, Näsberg och Grundträsk. Därmed finns det utmaningar
att lyckas hitta medel för att bygga nät som ansluter
byarna längs Strömforsvägen till tätorten.
När vi nu fått besked om avslaget på OSN måste vi
försöka hitta en annan lösning för att ansluta dessa
byar. Samtal kommer att tas med AC-Net för att kolla
om det finns någon chans att det går att omfördela
medel från ON att användas till OSN stråket. Andra
alternativ är att undersöka om det finns andra upphandlade lösningar (Radio) som det går att avropa.
Sedan måste IT-styrgruppen ta ett beslut om hur vi

går vidare.
Eftersom ansökan för ON bygger på totala antalet
folkbokförda som vill ansluta sig i alla byar så måste
vi ändra i vår ansökan och ta en förhandling med
Länsstyrelsen innan vi går
vidare om vi inte kan ansluta ovanstående tre byar.
Bedömningen är att vi inte
kommer att bygga något
under detta år förutom
Södra Malånäs och Nyhamn. Där är det redan
grävt och allt material finns.
Rune Nilsson IT-chef, Malå
kommun
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Vill du anställa eller har du nyss
anställt din första medarbetare?
Många företag som i dag är
stora arbetsgivare och motorer
i samhällsekonomin har en gång
varit små. Det är ett stort steg
att anställa sin första person och
kostnaden gör att många tvekar.
Regeringen har därför infört ett
Växa-stöd för enskilda näringsidkare som vill anställa sin första
medarbetare. Sedan 1 januari i år
gäller stödet även vissa aktiebolag
och handelsbolag. Cirka 40 000
företag beräknas ha intresse av
stödet.
Vad är nytt? Det så kallade
Växa-stödet infördes den 1 januari
2017 för enskilda näringsidkare.
Genom att sänka arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för den
första medarbetaren skulle det bli
enklare för företagare att anställa.

Nu har regeringen utökat stödet
till att även omfatta handelsbolag
med högst två ägare samt aktiebolag utan anställda, alternativt med
en anställd som också är delägare
eller närstående till delägare. De
nya reglerna gäller sedan 1 januari
2018, men även anställningar som
påbörjades mellan 1 april och 31
december 2017 har rätt till stödet.
Vad innebär detta för företagaren? Arbetsgivaravgifter och
allmän löneavgift sänks från 31,42
procent till 10,21 procent för den
första anställda medarbetaren.
Därmed är det endast ålderspensionsavgiften som ska betalas. Stödet innebär att en företagare som
betalar en månadslön på 25 000
kronor eller mer till den anställde
minskar lönekostnaden med 5 303
kronor i månaden. Totalt minskas
lönekostnaden för det året med

Länkar:
Skatteverket: https://bit.ly/2vK8jch
Verksamt.se,https://bit.ly/2HXckMX

ca 63 600 kronor. Är månadslönen
15 000 kronor minskar lönekostnaden med 3 182 kronor i månaden.
Totalt minskas lönekostnaden
med ca 38 200 kronor det året.
Anställningen ska omfatta minst
tre månader och en arbetstid på
minst 20 timmar per vecka. Stödet
gäller under högst tolv månader
och kommer att gälla mellan
2018–2021.
Uppskattningsvis är i dag cirka
40 000 företagare en potentiell målgrupp för stödet. Av
dem förväntas en del vara nya
enmansföretag som startar och
som kommer att anställa under
åren 2018–2021 då Växa-stödet är
i kraft.

Regeringen.se, https://bit.ly/2Htx2TM
Produktion: Näringsdepartementet,tel: 08-405 10 00
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

webbplats: www.regeringen.se, Artikelnr: N2018.13
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Aktuellt vår och sommar 2018
Företagsfinansiering

Aktuellt vår och sommar 2018
Malå som utbildningssort

jobba vidare med detta och ta fram verktyg som underlättar för företagen när de ska söka företagslån.
Denna insats där vi tagit fram en checklista och
en kort informativ film, är en del i ett övergripande
arbete som många är med i för att underlätta för
företagen att låna pengar.
Sprid gärna informationen vidare i era nätverk.
Materialet är tillgängligt för alla och vi vill att så
många företag som möjligt ska få tillgång till detta.
Alla affärscoacher i Möjligheternas Region har fått
tillgång till film och checklistor för att, om önskan
finns, lägga upp på sina egna kommuners hemsidor.
Önskar ni ta del av materialet så är ni välkommen att
höra av er till mig så ordnar vi det!

Som vi alla vet är finansieringsproblematiken stor
för många företag som vill starta eller utveckla sin
verksamhet. Problematiken lyfts från olika håll där
t ex Företagarnas finansieringsrapport och skrivelsen till Region 10 båda belyser vad som händer när
företagen inte får låna pengar. Vi måste jobba från
olika håll för att skapa möjlighet för företag som har
ett lånebehov.
Företagarna Västerbotten och näringslivsfunktioner inom Region 10 har efter kontakt med företagare
och finansiärer bland annat identifierat att många företagare upplever det svårt att möta finansiärer och
veta vad som förväntas av dem vid mötet. Genom
projekten Företagarnas Affärsutveckling och Möjligheternas Region har vi tillsammans fått möjlighet att

Länkar till information:
https://www.foretagarna.se/medlemsformaner/riks/checklista-infor-mote-med-finansiar/
https://itp.sida.se/itp/Programcatalog.nsf/0/A1B5E6176E2B117FC1258274004DA84E?opendocument

I oktober i år kommer de första deltagarna i ITP
308 ”Mine water and mine waste menagement” till
Malå för tre veckor om gruvavfall och vatten. I ITP
308 samarbetar vi med Naturvårdsverket och Luleå
Tekniska Universitet.
Utbildningen erbjuds i första hand till de myndigheter
som ansvarar för prövning och tillsyn av gruvor.
Till första omgången kommer Zema och MSD från

Zambia, NEMC och Ministry of Minerals från Tanzania
och förhoppningsvis några deltagare från Etiopien
och Namibia.
Efter de tre veckorna i Malå följer tio månaders projektarbete och mentorskap och till sist en konferens
om gruvor och miljö i något av deltagarnas länder.

https://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/samarbeten/itp-308/

Därför gillar vi Malå ...

Avgiftsfri busstrafik för ungdomar
sommaren 2018
Den 30 maj tog Arbetsutskottet i Region Västerbotten beslut
om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar i Västerbotten under
sommaren 2018.
Ungdomarna får ett erbjudande om sommarlovsbiljett från
den 18 juni till den 19 augusti 2018.
Leif Swahn, Adak
Har bott i kommunen hela livet och
alltid trivts med både arbete och
folket här i bygden.
Har inga planer på att lämna heller.
Så här kommer jag att leva och dö.

Läs mer på Malå kommuns hemsida.
http://www.mala.se/?id=19275
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AnnaMaria Alriksdotter, Arvidsjaur
Malå är ett fint litet samhälle.
Jag har alltid upplevt en bra gemenskap här.
Ni en så underbar slalombacke som
vi besöker under vintern.

Mikael Forsgren, Lainejaurudden
Det är en bra stämning i samhället.
Känns ärligt och tryggt.
Dessutom närheten till allt.
Vi som gillar natur, friluftsliv och
aktiviteter får vårt lystmäte.
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Ulrica Holmqvist, Umeå
Jag är uppväxt i kommunen. att
komma ”hem” är att komma till släkt
och vänner. Tror att det är bra för
barn att få växa upp på en liten ort i
en lugn och skön miljö.
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Och 33.000 meter senare

Tem

Ett spadtag för Malå och framtiden
Första spadtaget för utbyggnaden av SGUs kärnarkiv. Fr.v. Mikael Abrahamsson, Mikael Norberg. Guideline Geo och Kai LaxSGU

Utbyggnad av borrkärnearkivet innebär mera statlig närvaro i Malå.
Den 16 juni 2018 är en historisk dag. Första spadtagen inför utbyggnaden av borrkärnearkivet med 4000 m2.
Det görs av SGU, Guideline Geo och Malå kommun i samverkan. Nästa vecka är PEAB igång med bygget!
Tillsammans för Malå, geo hot spot!

Anna Karin Horney, Utvecklingsavdelningen
och Erika Ingvald, SGU i samspråk.

Frän vä; Kai Lax, avdelningschef Mineralresurser SGU, Uppsala, Mikael Norberg VD Guideline Geo Stockholm, Erika Ingvald avdelning Mineralresurser - Mineralinformation och
Gruvnäring Uppsala och Jonny Falk platschet Guideline Geo Malå.

Invigningsgrävare efter väl förrättat värv.

Mikael Abrahamsson till vänster informerar kring kommunen och dess positiva inställning till SGUs verksamhet och långa engagemang i Malå.
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När Chris McKnight år 2010 lämnade Sydafrika för
att arbeta som konsult åt kopparberg Mineral började en spännande resa som ännu inte fått sitt slut.
Han bildade snabbt ett eget företag Horizon Blue,
slog sig ner i Malå och började meter för meter
arbeta sig igenom borrkärnor i SGUs arkiv.
När kopparberg Mineral i slutet av år 2014 ombildades till Copperstone Resourses AB och senare
börsnoterades tog allt en ny vändning och ny fart.
Idag är Chris VD för Copperstone, har sin fältstation i Malå och projekterar stort i Glommersträsk.
— Det ser ljust ut för företaget. Vi är helnöjda
med att var i Malå och uppskattar den support som
kommunens utvecklingsavdelningen gett oss.
Innan Chris landade i Malå hos
SGU som konsult åt Kopparbergs
Mineral hade ha läst på.
— Jag gillade ett område vid
Glommersträsk som Boliden sen
70-talet och Lundin från år 1990
ägt rättigheterna till.
— De hade gjort mycket borrning men lämnade allt , utan att
egentligen ha analyserat materialet färdigt. Så det finns en mängd
borrkärnor lagrade i Malå i SGUs
utmärkta kärnarkiv, berättar Chris.
— Jag jobbade mig igenom allt
material, mer än 33.000 meter
borrkärnor, ett par gånger faktiskt
och försökte lista ut potentialen.
Under de åren ändrades Kopparberg Mineral till Copperstone Resourses AB och listades på Nastaq
First North i Stockholm.
— Intresset har varit väldigt stort,
konstaterar Chris.
— Vi har 8.200 aktieägare med 242
miljoner aktier. Inför satsningen
i Glommersträsk fick vi i höstas
in 30 miljoner kronor som vi nu
använder i den bearbetningskoncession som vi fått klartecken
till och startar någon gång efter
sommaren.
Inmutningen i Glommersträsk
omfattar drygt 8.000 ha mark.
— Där finns en hel del mineraliseringar, mest koppar och zink.
— Just nu gör vi djuphålsborrningar ner till 1.000 meter för att
kartlägga geologin och utfallet är
mycket lovande, konstaterar Chris

Bergsstaten beviljade er en 25årig bearbetningskoncession. Blir
det en gruva nu?
— Svårt att säga för tillfället om
och när en gruva kan kommat
till stånd. Vi öppnar ett mindre
projekt inom kort. Trots allt en
potential till en gruva
Intrycken av Malå?
— Malå är sen länge den självklara,
traditionella basen för både svenska och internationella mineralföretag. Det är ett ”great place” och
fungerar utmärkt som en ”base
camp” för fältjobb om du jobbar i
norra Sverige, konstaterar Chris.
— Malå andas geohistoria och har
de faciliteter som vi behöver och
som gör vårt arbete lättare.
— SGU är den stora orsaken till
att många geologer kommer hit.
Arkivet är fantastiskt med alla historiska borrkärnor som vi använt
oss av. Sen ALS med sitt preplab
som sköter delar av vårt analysarbete. Allt ligger nära och fungerar
perfekt, säger Chris.
— Sen slutet av år 2017 hyr vi också

Copperstones VD Chris McKnight, trivs bra i Malå och
med den sevice som Utvecklingsavdelningen gett.

lokaler i ett av industriområdena.
Drygt 570 kvadratmeter. Nära,
ändamålsenligt och lättjobbat.
Hur många är ni som jobbar här?
— Vår geolog, Maurice Songa,
ansvarar för den dagliga verksamheten här och i fält och är en
ytterst kompetent kraft.
— Karsten Drescher är vår GIS-expert, (GIS är ett geografiskt informationssystem för att presentera
data). David Dodd är geolog som
pendlar mellan Malå och Sydafrika.
— Tillsammans är vi ett effektivt
team där jag, Karsten och David
har känt varandra i åratal och tidigare jobbat tillsammans.
— Sen har vi fyra lokala killar;
Simon Sandström, Simon Lundmark, Siva och Reine Lindgren för
kärnhantering och lite fältjobb.
Kontakten med Malå kommun?
— Vi har bra kontakt med utvecklingsavdelningen med Anna-Karin
Horney i spetsen. De är väldigt
lyhörda liksom Malåbostaden och
andra avdelningar Så vi känner oss
väl mottagna av Malå kommun.

Från vänster: Chris McKnight, Simon Sandström, Simon Lundmark, Siva och Karsten Drescher
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Leif – om varför det blev SGU, Mineraljakten och den kommande pensionsdagen

De senaste åren har Leif och hustrun Elisabeth tillbringat mycket tid i sommarstugan
vid kusten. Nya fågelmarker som nu dokumenteras och kommer i bokform.

Nu går han in på upploppet.
Efter 45 år inom geologi och mineralbranschen har Leif Bildström bara ett år kvar
innan pensionsklockan klämtar.
Han har med åren blivit en uppskattad geoprofil bland fackfolk från världens alla
hörn. Lika uppskattad bland svenska mineraljägare efter hans mångåriga arbete och
engagemang i den nu avsomnade Mineraljakten.
Året var 1974. En artonåring från byn Sandfors, vid Skellefteälven norr om Malå, kliver över tröskeln till Sveriges
Geologiska Undersökningar fältstation i Malå.
Han tillhör generationen med Stenmark och Borg. Liksom
de har han också drivet och viljan inom sig. Nyligen är studierna till byggnadssnickare avslutade och ett långt yrkesliv
ligger framför.
Vid den här tiden myllrar det av folk vid SGU i Malå. Geologer, malmletare, finmekaniker. Ja, företaget var en värld i
sig. På snickeriet tas Leif emot med öppna armar. Trivs med
gubbarna och stämningen. Men några månader senare kom
allt att ställas på ända.
– En dag kom en av cheferna, Carl Henry af Klinteberg
in i snickarboa och frågade om någon var intresserad av

En delegation från Kinas geologiska undersökning besökte kärnarkivet 2016.
Till vänster Leif Bildström och i mitten avdelningschef Kaj Lax SGU.

10

fältjobb den sommaren. Man behövde en blockletareEn kvart senare hade kontoret ordnat med anställningspappren. Ett ykesbyte som skulle räcka i många år.
Första fältjobbet?
– Jag fick profilen Bengt Grahn som mentor. Han gjorde sin
47e fältsäsong och tog mig under sina vingar.
– Bengt var inte utbildad geolog men hade ett kunnande
som vidare överträffad många av de geologer som jag
senare träffat under årens lopp.
– Vilken erfarenhet han besatte. Han kunde titta på en sten
och kunde sen tala om vad som fanns i den, minns Leif
– Vi letade mineral mellan Vindelgransele och Malåvännäs.
Där drog jag min första stekpanna i fält, skrattar Leif
Längtar du någonsin tillbaka till fältjobbet?
– Det har jag gjort många gånger. Det var ett fritt liv.
– Som när man blockletade på något trevlig ställe och börjat hitta något - de upplevelserna och den känslan vill jag
inte byta ut mot något annat.
Du har jobbat länge i branschen.
– När jag slutar i maj nästa år är det 45 sen jag startade min
bana hos SGU.
– Undantaget 92-98 när vi drev eget företag, Malå Mineral.
– Jag utbildade mer än 80 elever inom geologi som sedan
sommarjobbade. Det gav mig också iden att ta tjänstledigt
från SGU och genom medel från Georange göra en geologisk exkursionguide 2000. Den har senare använts som

studiematerial för alla geoutbildningar kring Malå.
– Utbildningen av ungdomar var fantastiskt kul, säger Leif.
Mineraljakten och att föra ut geologi till allmännheten
har varit något av ditt skötebarn?
– Ja. och hade Mineraljakten fått fortsätta hade jag kunnat
jobba ett par år extra, skrattar Leif.
– Det kom paket från gamla och unga från hela landet.
Jag satt och granskade över 1.000 prover varje vår och
försommar, och sållade ut vad som jag ansåg vara de bästa fynden. Sen gjorde jag fältbesök, kollade var de hittat
blocken. När sen analyserna kom blev det så himla kul.
– Jag har fått vara med när mineraljägare hittat ofantligt
rika guldfynd och när minst tre av dem blivit miljonärer på
sina fantastiska fynd, berättar Leif.
– Fortfarande är det mineraljägare som hör av sig och jag
försöker lite på sidan om stötta dem i deras intresse.
Varför upphörde Mineraljakten?
– Redan 2013 aviserades att något var i görningen. Då
skrapade jag själv ihop åttahundratusen kronor två år i rad
för att hålla igång det. Stöttning kom från malmprospekterings- och gruvföretag, kommuner och Norrlandsfonden.
– 2015 tog det slut. Några EU-regler som nitiska byråkrater följde till punkt och pricka sänkte hela projektet.
Konsekvenserna?
– En dubbelförlust. Engagemanget hos allmänheten att
lära sig geologi plus att man kunde tjäna pengar dog ut.
– Men också en jätteförlust för alla företag som söker
malm i Sverige. Man fick en otrolig hjälp på vägen av mineraljägare som gick på marker där företagen inte tyckte
det var lönt att söka. På det sättet har man hittat en massa
fina uppslag som i slutändan kommit företagen till del.
– Så jag hoppas verkligen att Mineraljakten kan uppstå
igen, i en eller annan form, säger Leif

Ett annat SGU
– När jag kom tillbaka till SGU 1998 var det till en helt ny
värld. Nu hade man öppnat sig på ett helt annat sätt och det
kom folk från hela världen till lilla Malå och SGU
– Just den delen, direktkontakten med kunder har varit stimulerande. De har tyckt att SGU och Malå är ett fantastiskt
ställe. Vi har fått bra kritik, och alltid försökt göra det lilla
extra för kunderna.

Leif var kursledare för geologiska turistguider i Jokkmokk 1987. Här i närheten av
Sareks nationalpark.

Framtiden för SGU i Malå?
– Efter beskedet om att utbyggnaden av borrkärnearkivet
äntligen är på väg ser det betydligt ljusare ut. Med fler
borrkärnor kommer SGU att stå ännu tyngre som aktör och
Malås dragningskraft som magnet på världens mineralföretag förstärks.
– Bara under fjolåret hade vi 358 bokade dagar i kärnarkivet.
Många malåbor har inte en susning vilken attraktionskraft
som kärnarkivet har.
Vad är då det bästa fyndet du själv knackat fram?
-Vete fasen. Allt är ett pusselarbete av erfarenhet och tur. – Vad som nu fattas är att löftena om en ordentlig utökning
av personastyrkan i Malå infrias. Blir det så ser framtiden ljus
Jag har hittat rika guldblock som ingen funnit lösningen
ut för Malå.
på än, berättar Leif.
– Här finns historiskt en röd tråd med malmprospektering
– Men, det snabbaste fyndet jag varit med om var i jobbet
och gruvnäring sen snart 100 år. Med nya satsningar och ny
1991. Gällivare Domängrus var i skriande behov av fältspat
teknik tror jag att det kommer att fortsätta, säger Leif.
och vi fick uppdraget att på en vecka ordna det,
Pensionsångest?
– Näst sista dagen gjorde jag en extrasväng och hittade
Knappast. Leif har programmet fyllt både före och efter den
en fältsptsfyndighet som företaget började bryta nästan
stora dagen P.
omgående.
–Det nya som kommit till vid sidan om SGU är att föreläsa
kring ”Mineral i vardagen”. Det är väldigt givande och något
jag kommer att forsätta med som pensionär, säger Leif.
– Sen har vi skaffat en stuga vid havet nedanför Skellefteå.
En ny oas i våra liv där vi trivs väldigt bra. Nytt klimat, ny
natur och mängder av saker att se och uppleva
Du har många strängar på din lyra. Fågelskådning, skriva
fotografera, dokumentera. Vad finns på bordet?
– Jag släppte nyss en naturbok och har ytterligare två böcker som är halvskrivna, bl.a. en fågelbok som jag jobbat med i
sju år. Sen finns det ständigt nya ideer att ta sig an.
Så hängmattan och gungstolen får vänta ett tag?
– Jo, jag bidar min tid vad det gäller vila, skrattar Leif till sist.
Leif och statsgeologen Johan Söderhielm diskuterar kring en stuff på kontoret.
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Niklas från Adak—

fel, rättvist, rim och reson den tror jag
aldrig går ur en. Man är präglad på
det sättet och kommer alltid vara så.
Var kommer den här resa sluta?
— Det vet jag inte. För mig är det en
helt ny utmaning.
— Jag har ju jobbat i gruvorna i produktionen under ganska många år.
Tyckte nu det var spännande att prova
de lite mer kommersiella delarna av
gruvindustrin.
— Inte driftsfrågor utan mer köpa
och sälja och titta på lönsamhet och
värdera projekt. Därmed kommer jag
mycket närmare den finansiella delen
av det hela. Tror inte att det är där jag
vill vara under lång tid, men jag breddar mitt perspektiv på gruvindustrin.
— Men var slutar resan? Jag har aldrig
jobbat med längre framtidsperspektiv
än 2-3 år och det gör jag nu också.

”för mig var gruvyrket ett naturligt val”

I 20 år har Niklas Frank arbetea i gruvor.
Mestadels hos Boliden och andra större
mineralföretag. Karriären har lett honom
till olika positioner, allt från gruvingenjör till höga chefsposter.
Sen några månader befinner han sig i
Gèneve, handplockad till ett av världens
ledande oberoende handels- och logistikhus inom råvaror; TRAFIGURA.
Omsättningen är svindlande 150 miljarder dollar hela21 gånger Bolidens!
— Det har varit en hektisk försommar,
konstaterar Niklas hemkommen till
Malå för ett helgbesök hos familjen.
— Jag kastade mig in i jobbet och har
redan flängt runt på flera kontinenter.
Berätta. Trafigura vad handlar det om?
— Det är ett av väldens största traders som handlar med mineraler, olja
och koncentrat. Man köper, blandar,
förvarar och skeppar koncentrat över
hela världen. Som en sidogren finns
gruvnäring runtom i världen.
Vilken är din uppgift i organisationen?
— Min titel är ”Chef mining engineer”.
Jag har en roll på koncernens huvudkontor i Géneve. Vi är en liten grupp
där som jobbar med gruvteknik och
med två huvudsakliga uppdrag; drift-

Niklas Frank, gruvarbetargrabben från Adak har arbetat i gruvföretag runtom i Sverige och varit hembygden trogen. Men nu väntar nya internationella uppdrag.

stöd i projekt att titta på möjligheter
att köpa och sälja gruvor
Ni rör er med gigantiska summor
— Omsättningen är otroligt stor i
branschen, men vinstmarginalerna är
betydligt tunnare, konstaterar Niklas.
— Jättestora volymer men små marginaler, så kraven på effektivitet är stor.
Du är handplockad till jobbet
— Frågan kom i höstas. Det var min
erfarenhet av gruvor i produktion som
de uppskattade.
— Visst kändes det smickrande, men
det är mycket som ska stämma.
— Jag har fått den här typen av fråga
vid ganska många tillfälle under åren.
Alla pusselbitar måste passa och det
har aldrig gjort det tidigare.
— Men den här gången föll allting på
plats. Att bo i ett modernt land, ha intressanta arbetsuppgifter och att hitta
bra boende och skola för barnen.
Viktigt att ha familjen med?
— Ett alternativ hade varit långpendling, att ha familjen kvar i Malå. Men
det här känns bättre. En bra lösning,
vi träffas varje dag jag är hemma och
Erika och barnen får se en ny del av
Europa och världen.

Niklas vid gruvkontoret i Andalusien, 10mil från Sevilla

Är det här det stora äventyret?
— Kanske det. Äventyr är ordet som
bäst beskriver känslan. Man har lite
fjärilar i magen hur det ska bli. Kanske
inte för en själv utan för familjen,
säger Niklas, och berättar att till en
början väntar lägenhetsliv i Gèneve.
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Ni lämnar Malå. Vad finns kvar?
— Hjärtat, huset, släkten och vänner.
— Vi behåller huset i Malå och tar ett
läsår i taget. Det är viktig att flickorna
trivs och att deras vardag funkar. De
börjar på en svensk/fransk skola.
— Vi har sagt att vi tänker i läsår och
utvärderar. Trivs vi bra får vi se, annars
finns Malå kvar, säger Niklas
Hur ser en arbetsvecka ut?
— Den är ganska intensiv och omväxlande. Snabba ryck och omkastningar i
planeringen, berättar Niklas
— Senaste veckan. Börja tidigt på morgon med flyg Stockholm– Gèneve. Satt
sen på kontoret och stökade undan lite
administration. Planerna var att åka till
Spanien, men snabbt ändrades allt.
— Boka om, flyg till Australien för
att ett jobb vid en gruva i bushen i
Queensland under ett par dagar. Sen
rapportskrivning. Sammanfatta mina
intryck och rekommendationer och sen
på planet till kontoret igen.
— Arbetsgivaren sätter en ära i att vara
flexibel och de är inte nervösa för att
ända sina planer.
— Så det är bara att hänga med i tempot, konstaterar Niklas.
Så passet lär bli fullstämplat?
— Vi jobbar i alla världsdelar. Äger eller
är delägare i gruvor i Kongo, Brasilien
Kuba, Makedonien, Ryssland, USA,
Peru och Spanien.
— Men när det gäller pass och resor är
det stora fördelar med att vara svensk.
— Ett svenskt pass ger dig tillträde och

öppnar dörren till många länder.
Din pappa en respekterad gruvarbetare. Vad betyder Adak och din pappa
för ditt yrkesval?
— Inget jag reflekterat över tidigare,
men när jag blivit äldre har jag förstått
och fått perspektiv.
— Man visste ju inte så mycket annat,
som barn. Man kommer från den mylla
man kommer ifrån, säger Niklas
— Det jag såg och hade runtomkring
mig av förebilder var hårt arbete,
gruvfolk och gruvor.
— Nu när jag blivit äldre och med facit
i hand kan jag säga att det var ett helt
väntat och naturligt val att jag skulle
hamna inom gruvindustrin.
Respekt för gruvarbetare
— Jag har stor respekt för gruvarbetare och deras kunnande. Många är
stolta över att vara bergarbetare och
det kan jag förstå. Tycker att det är ett
yrkesval som förtjänar all respekt.
— Sen är det ju den här världen som
jag kan och förmodligen är det likadant i andra branscher och industrier.
— Jag hoppas att den respekt jag har
för bergarbetare har märkts i mitt
yrkesliv, säger Niklas
Du gör en klassresa - du lämnar värderingarna du fått från Adak.
— Klassresa, ligger i betraktarens ögon.
— Värderingar - Nej. Värderingarna
sitter djupt rotade och kan inte förändras. Sen kan man kanske anpassa
sitt beteende efter situationen.
— Men känslan vad som är rätt och

Är du en rastlös natur?
— Ja det är jag. Har alltid varit. Gillar
utmaningar och är tävlingsinriktad. En
chanstagare, säger Niklas.
— Jag är inte särskilt rädd för risk. Det
tror jag återspeglas i mitt yrkesliv - hur
jag bytt jobb och provat på nya saker.
— Jag lockas mer av utmaningar än
skräms av riskerna.
Hur värdesätter du Malå?
— Som många kan konstatera och särskilt när man blir äldre så uppskattar
man andra saker än som ung.
— Jag har varit ute på vift ganska
många gånger på olika ställen och
ständigt kommit tillbaka till Malå.
— En viktig anledning är känslan av
trygghet, samhörighet och sammanhang. Det är här man kan landa och
verkligen slappna av. Man kan vara sig
själv på ett sätt som man inte kan på
andra ställen.
— Det är viktigt för mig.

I branschen talas gott om Malå...
— Med all rätt. Malå är känt för två
saker, Det ena och viktigaste, att det
är en del av Skelleftefältet, norra Europas mest produktiva basmetallfält. Ett
fantastiskt område att prospektera i.
Det andra är SGUs stora betydelse
för både Boliden och andra bolag som
prospekterar.
— Det var lite turbulens kring SGU för
ett år sen. Jag jobbade för Boliden då.
Vad som var jätteroligt var att det hela
diskuterades i Boliden och vi lobbade i
beslutskorridorerna för att SGU skulle
fortsatta att var starka i Malå.
— Det verkar som om våra gemensamma ansträngningar burit frukt och det
är viktigt för Malå. Vill också framhålla
Lennart Gustafsson som dragit ett
stort lass och varit nyttig i arbetet att
säkra SGUs framtid i Malå.
Framtid - vad borde kommunen göra?
— Jättesvårt att säga. Tror att kommunens viktigaste bidrag är att sköta sina
affärer på ett vettigt sätt så man han
en kommun i ekonomisk balans.
— Jag är ingen stor vän av att kommunerna ska uppfinna näringsgrenar,
utan tror att de ska kratta manegen
och underlätta för näringslivet. Det är
då man kan bidra bäst, slutar Niklas.

Hemma hos familjen i Malå. Snart går flyttlasset till Géneve för mamma Erika och barnen Alva 8 och Lovisa 6 år
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Möt Fredde, Leffe och Ingo – tre utmanare i den tuffa geoindustrin
Riggar och diamanter. I snart 45 år har
Ingemar Larsson från Kokträsk servat
landets gruv- och prospekteringsföretag
med utrustning.
En respekterad säljare som håller hårt
på principen – ärlighet.

Från krävande gruvchefsjobb till sjuksäng och en lång rehabilitering.
En cykellolycka ställde allt på huvudet för Fredrik Johansson. Idag, fyra år senare, är
han tillbaka, nu som konsult i eget företag och med tro på framtiden.
Fredrik var mitt i karriären. Med sin högskoleexamen från
Luleå i berginriktning 2000 hade han sitt första ingenjörsjobb i Kristinebergsgruvan.
Mellan 2005 och 2013 arbetade Fredrik som planeringschef,
produktionschef och platschef vid 6 olika gruvor, från Askersund i syd till Kiruna i norr. Uppdragen och utmaningerna
växte och Fredrik trivdes.
Men ibland tar livet oväntade vändningar. En cykeltur gick
helt fel. Fredrik cyklade omkull, slog i huvudet och skadades
svårt. Det blev en lång sjukhusvistelse och en tuff och krävande rehabiliteering. Allt tog sammanlagt fyra långa år.
— Det har inte varit en lätt resa. Men jag är tjurskallig till
min karaktär och det har hjälpt mig mycket.
Och Fredrik har hela tiden blickat framåt och som ett led i
målbilden att komma tillbaka gick han ”Företagaskolan 2.0”
arrangerat av kommunen och Möjligheternas Region.
— Mycket nyttig och en bra grund när jag i höst börjar som
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bergkonsult i eget företag, konstaterar Fredrik och ser glad ut.
— Känns bra att snart vara tillbaka. Jag har förutom mina
egna kontakter även Jonny Önnerlöv som mentor, Han har
också ett gediget nätverk till min hjälp.
Med allt du har i bagaget - vilken målbild har du?
— Malå är ett bra ställe att jobba utifrån. Nära till Boliden
och Kristinebergsgruvan, som initialt blir min första kund.
— Jag har även haft några intressanta möten med LKABs
ledning. De har ett spännade projekt på gång i en forskningsgruva tillsammans med några större svenska företag,
som jag förhoppningsvis kan bli en del av.
Finns några framtidsprojekt i pipen?
— Absolut. Målsättningen är att komma igång i höst och
prova på att vara egen, säger Fredrik.
— Sen, nästa år, när man nått den svenska marknaden är
tanken att anställa någon kunnig för att expandera vidare ut
i Norden.

Nästan hela sitt yrkesliv har han pendlat.
Leif Arvidsson gick en anna studieväg.
Gick avancerade kurser och erövrade
genom åren nya yrken och kunskaper.
Nu har han startat eget - LABCON.
Arbetar idag åt Trafikverket. Som bergkonsult och expert på vajersågning och
”försiktig sprägning” är han med och bygger framtidens infrasturktur i Göteborg.
– Det är aldrig försent att våga, utmana,
släppa trygghetszonen, och prova något
nytt, säger Leif Arvidsson

Året var 1975. Nyfyllda 18 år klev Ingemar Larsson in på
SGUs serviceverkstan i Malå och greppade rörtången.
Under många år flängde han sedan runt Sverige, reparerade och servade borriggar och utrustning. Först åt SGU,
sedermera åt SGAB-borr och Kärnborrning Norr.
I slutet av 90-talet växlande han uppåt i karriären. Storföretaget AtlasCopco blev ny arbetsgivare och i rollen som
försäljningsingenjör har det blivit 21 år i företaget.
Sen årsskiftet arbetar han med samma uppgifter i Epiroc,
ett nytt fristående bolag sprunget ur Atlas Copco-koncernen.
— Lite omstart och en utmaning att etablera ett gammalt
varumärke i ny dräkt, konstaterar Ingemar.
— När jag började 1997 år fanns det tre bolag på marknaden, AtlasCopco, Hagby Bruk (sedemera Sandvik) och
amerikanska Boart Longyear. Idag är vi ett tiotal som konkurrerar och säljer diamantprodukter.
Men det är en konjunkturkänslig bransch.
— Diamantborrningen i befintliga gruvor sker fortlöpande
för att hålla koll på malmstrukturen och säkra upp framtiden. En process som kanske är den viktigaste för t.ex. Boliden och LKAB. Prospekteringsborrning i fält är däremot
mer utsatt för svängningarna i ekonomin och kan nästan dö
ut under vissa perioder.
I Ingemars sortiment ingår borriggar, rör, borrkronor och
allt annat som tillbehör. Kunderna finns i hela Sverige, de
flesta i Norrbotten och Västerbotten.
— En komplett borrigg kostar beroende på storlek mellan
2 till 5 miljoner. Borrkronor från 2 till 6000 kronor. De kan
borra, beroende på bergstrukturen och operatörens hand-

— Malå har alltid varit hemmaplan, Härifrån har jag långpendlat, säger Leif. Frun och barnen har accepterat det
och det har alltid fungerat.
Yrkeslivet har blivit en färgrann bukett, med mycket malåhistoria.
— Malå såg, Gunnbo, Esso hos Anders Nyström. Sen blev
det nära tio år bakom ratten hos Åströms och Thorgrens i
Kvanåsen. Bergarbete hos Boliden och Skanska.
— Men jag vill upp ur berget, jobba ovanjord. Gick en
sprängutbildning hos Nitro Nobel och byggde på med en
sprängbas- och arbetsledarutbildning, berättar Leif.
— Jobbade sen i Stalon upp mot fjället vi bröt melonit i ett
dagbrott (liknar grön marmor). Vi började sen såga ut block
med vajersåg och det gav mig rutin och erfarenhet.
Från 2003 jobbade jag som bas i Stockholm med vajersågning och ”försiktig sprägning”. Det var avancerade arbeten

Ingemar Larssons hela yrkesliv har kretsat kring borrutrustning och diamanter

slag (och tur), ned till ett djup av 1 - 5oo meter per borrkrona. Numera är riggarna datastyrda, men erfarenheten hos
borraren är fortfarande guld värd.
Fördelarna med att jobba utifrån Malå?
— Här sitter jag verkligen i händelsernas centrum vad gäller prospektering och gruvnäring, säger Ingemar.
— Riksarkivet med 3 miljoner meter borrkärnor är som en
sockerbit för de utländska prospekteringsbolagen. Det är
naturligt för dem att titta och analysera innan de startar ett
kostsamt fältprojekt.
— Dessutom är det skönt att komma hem till lugnet i Kokträsk efter resorna runt om i landet.
Vad har varit det bästa med ditt jobb?
— Frihet under ansvar och att få jobba med en kader av
stabilt gruvfolk. Rejäla tag och inget tjoller.
— En ledstjärna i jobbet har varit ärlighet. Något som jag
fått många bevis på att kunderna uppskattat och som håller
både i arbete och på fritiden.
Du har blivit Kokträsk och Malå trogen.
— Jajamen och så lär det förbli. Mina rötter är för långt
nedborrade i marken här och klarar nog inte en omplantering, skrattar Ingemar till sist.
vid Södersjukhuset, Riddarholmen och Norrtull, minns Leif.
Efter det följde några år som säljare mot gruvföretagen
innan en tidigare chef från gruvtiden ringde och tipsade
om konsultjobb åt Trafikverket i Göteborgsområdet.
— Det blev långpendlig igen, skrattar Leif som stortrivs med
arbetet på västkusten och inte avskräcks av pendlandet.
— Arbetet räcker 5 år till, så det kan bli mer pendling.
Du gick ”Företagaskolan 2.0” som kommunen och Möjligheternas Region bjöd på och driver nu LABCON AB.
Dina intryck av kursen?
— Nyttigt att gå den. Man får en övergripande bild av vilka
krav som ställs både från samhället och på dig själv.
— Om man står i den situation att man funderar på att starta
en verksamhet så ger kursen en bra grund att stå på, säger
Leif innan ha tar väskan, startar bilen och åker till flyget.
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Maria – sitter på dubbla stolar och jobbar för Malås framtid och utveckling
Hon var elitspelare i Volleyboll.
Van att satsa och en stenhård smashare.
En viktig kugge i sitt lag.
Så kom förälskelsen emellan.
Hon lämnade jobb och klubben i sitt hjärta.
Tog bollen med sig, och drog västerut.
Ett nytt liv. Nya utmaningar.
Maria Larsson är född och uppvuxen i Norsjö kommun. Jobbade på Gold of Lapland med stora projekt kring utvecklingen av turism i inlandet.
På fritiden var hon spelare i den framgångsrika volleybollklubben. Tränade, slet och tog en aktiv del i verksamheten,
både som aktiv och ledare. Framtiden fanns i Norsjö.
Så slog blixten ner i form av en Malåkille. Resten är vad
man brukar säga historia.

Utvecklingsavdelningen – en utmaning
De senaste fyra åren har Maria arbetat vid Malå kommuns
utvecklingsavdelning. En helt annan verklighet än jobbet
hos Gold of Lapland, konstaterar Maria.
— Vi drev stora EU-projekt med stora resurser. På utvecklingsavdelningen jobbar vi också med projekt. Skillnaden
är att den ekonomiska verkligheten är annorlunda och
begränsad, berättar Maria.
Men hon gillar sitt jobb. Att möta folk, hjälpa, stödja och
lösa problem.
Hämmar det arbetet att ha små ekonomiska resurser?
— Nej, inte direkt. Det handlar om att jobba företagens
behov. Sen är det upp till oss att hitta resurserna .
— Vi måste jobba hårdare. Vara ute mer, träffa fler företag
och berätta på vilket sätt vi kan hjälpa, vara en tillgång,
I vilken omfattning når utvecklingsavdelningen ut?
— Både vi och kommunledningen har under de senaste
åren varit ute på
företagsbesök. Vi
har skapat många
mötesplatser för
olika grupper i
samhället.
— Gomorron Malå,
Företagslunch och
träffar ute i byarna är bara några
exempel.
— En del företag
söker upp oss på
kontoret. Men visst,
vi måste jobba in
oss och förtjäna
förtroendet. Det
kommer inte per
automatik, konstaEn glad mammaledig, men tankarna går ofta kring
terar
Maria.
utvecklingen av Malå kommun.
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Nyinflyttade till Svedjan tar familjen en promenad på byavägen. — Vi trivs med lantlivet och att bo i en aktiv by, säger Maria tillsammans med dotter Othilia och sambon Rickard med sonen Uno.

Kultur i spartider
Marias tjänst vid kommunen innebär att hon också är
ansvarig på halvtid för kulturverksamheten
Blir det inte en splittrad tillvaro?
— Nej jag får en enorm helhet, Jag kan istället se hela Malå
i en större bild, säger Maria
— Jag ser det bara som en styrka och får bättre förståelse
för vad som sker. Men däremot är det helt skilda behov
och processer i privat näringsliv och ideell sektor.
Blir det någonsin konflikter i yrkesrollen?
— Nej inte alls. Jag ser likheter i båda mina roller. Kultur
är till för människors skull och bidrar med attraktivitet och
utveckling på samma sätt som företagen. Båda är bidragande utvecklingsfaktorer i samhällslivet.
— Så det finns två sidor med stora likheter i mitt jobb, även
om det innebär olika infallsvinklar:
a) skapa förutsättningar för företagen att etableras och
utvecklas.
b) det handlar idag om att skapa förutsättningar för föreningslivet att blomstra och engagera människor.
Stram ekonomi, hur påverkar det verksamheten?
— På kulturen har jag budgetansvar och ser direkt hur och
vad vi måste göra för att klara budget. Vi har sparat enorma summor på kultur- och fritidsavdelningen.
Vad har det inneburit?
— Det har gjort jätteont. Vi har exempelvis stängt simhallen. Men däremot tror jag att det kan födas något gott ur
sparkraven också. Se bara Malåborg. Nu tar en förening
över det och driver det och vi får ett levande hus. Annars

kanske vi hade förvaltat det som vi gjort under lång tid.
Nu får vi en nytändning med nya krafter. Det kan ju leda till
något riktigt bra, menar Maria
— Sen är ju besparingarna generellt till för att det ska bli
något bra i Malå framöver. Jag tror det.
— Men det är tufft och tråkigt att det måste ske så snabbt,
för då hinner vi inte fixa alternativa lösningar. Har vi tur så
kommer de per automatik. Om vi haft tid och framförhållning på några år hade vi kunnat jobba utan att behöva så
snabbt gå in i spararbetet.

Framtiden finns i små kommuner

— För mig är en liten kommun framtiden. Annars skulle jag
inte vågat investera i att flytta, nytt arbete, köpa hus eller
skaffa barn. Här är min och familjens framtid. Vi har valt
den tillsammans och blickar nu framåt.
Flytt, barnledighet och din man startar firma. Hur får ni
det att gå ihop?
— Som alla andra. Jag har världens bästa familj. Tack vare
min sambo kan jag också engagera mig ideellt och ha det
jobb jag har. Vi är båda lite grann av ”När som helst - arbetare”, och han ställer upp på det
— Jag ser det som en styrka att jag kan koncentrera mig
på fritidsaktiviteter (tränare i volleyboll) när jag är ledig.
Annars finns det nog risk att jobb och allt det flyter ihop.
Så ni har delat upp tillvaron?
— Richard jagar hela hösten. Det är hans tid och då fixar
jag vardagen med allt som det innebär.
— Men resten av året är mitt, skrattar Maria.
Nu satsar Richard på en ny karriär?

— Det stämmer. Han är fortfarande anställd som rörmokare, men han har utbildat
sig till asbestsanerare.
— Rickard har också bildat
ett företag efter att ha gått
kommunens ”Företagsskola”.
Fler ljusglimtar på företags–
sidan i kommunen?
— Jag jobbar framförallt med
att hjälpa företag med företagsstöd. Många känner inte
till möjligheterna till investeringsstöd. Vi har kunnat
hjälpa dom, de har beviljats Det finns också en busig och spexig sida
pengar och vi är lika glada
av Maria som kommer fram när det passar.
som företagaren vi stöttat.
— Det känns som ”jackpott” varje gång och är en verklig
ljusglimt i jobbet, konstaterar Maria glatt.
— Det är också stimulerande att ta del av processerna i näringslivet. Att lära känna företagen mer ingående. Jag får
höra om planerna för framtiden och ta del av bakgrunden,
hur företagt startats och utvecklats. Som inflyttad har och
kan jag inte historien runt företag och personer.
— Jag får lära känna och det är jätteroligt, säger Maria

Framtiden – se oss omkring
— De stora infrastrukturändringarna som vi inte klarar
själva på lokalnivå är en utmaning för inlandet.
— Vi behöver att människor ska kunna resa och komma till
oss. Vi behöver frakta produkter. Så bättre kommunikationer det hoppas jag på.
— Se på länder omkring oss och inspirerars. Några har
använt EU-medel till infrastruktur, byggt flygplatser och
vad än det må vara.
— Våra EU-medel har gått till mjuka saker (utbildning och
tillväxtstimulerande åtgärder) och det är inte fel. På andra
ställen har de använt pengarna till hårda infrastrukturinvesteringar. Det skulle kunna vara en väg för att få fart på
utvecklingen i inlandet, slutar Maria.

Hemma har blivit Malå och Svedjan för Maria som ser ljust på framtiden för inlandet
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– utvecklingsavdelningen möter
Eisab Skogsmaskiner AB
Utvecklingsavdelningen möter företagaren Eskil Israelsson
och Eisab Skogsmaskiner AB.
Vid tillfället arbetade företaget drygt 11 km från Malå längs
Slagnäsvägen mot Adak. Det har pågått vårtvättning av
maskiner som jobbat hårt under vintern.
Heja, Eisab Skogsmaskiner AB!

Besök i Lappstan tillsammans med
internationella studenter
Utvecklingsavdelningen tillsammans med studenter och lärare från Designhögskolan i Umeå
besöker Lappstan i Malå. Börje Stenlund, Vildmarkscamp guidar.
De Internationella studenterna tar del av
skogssamiskt kulturarv, identitet och stolthet.
Tack Börje! Tack Designhögskolan för att ni
valde att komma till Malå!

Västerbottens Idrottsförbund
Utvecklingsavdelningen möter Västerbottens Idrottsförbund
På agendan:
1) möjligheter till medfinansiering i investeringar i Park Malåborgs utomhusmiljö.
2) förslag till temadag i september med fokus på rörelseglädje för barn och
unga i Malå.

FJ Consult

Möjligheternas Region i Malå. Utvecklingsavdelningen möter ny företagare i Malå, FJ Consult, som ska
erbjuda tjänster som teknisk konsult inom berg- och
anläggningsteknik. Tillsammans för Malå och utvecklingen i regionen.

HundLogik i Björnlund
Utvecklingsavdelningen möter HundLogik och företagare Annika Aronsson.
I Björnlund finns en imponerande anläggning där du som är hundägare kan
gå olika kurser med din hund.

Anna-Lena Svahn, Adak
Utvecklingsavdelningen möter Anna-Lena Svahn
Anna-Lena har tillsammans med Yvonne Stenberg
designat och målat skyltarna till Samhälls-/Hälso–
rummet, Gruvvägen 4B i Adak.
Så fint!

Handlar’n i Adak
Utvecklingsavdelningen och konsult
Agneta Sörman möter Handlar’n i Adak
På agendan står utvecklings-/affärsplan.
Det blev en konstruktiv framtidsdialog för
förbättrad landsbygdsservice.
Heja Adak!
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– utvecklingsavdelningen möter
Workshop hos Arvsfonden

Guideline Geo
Utvecklingsavdelningen möter Jonny Falk, Guideline Geo.
På agendan finns investeringar, finansiering och jämställdhetsplan
samt information från Utvecklingsavdelningen.
!

Se företagsambassadörer för Malå på vår Youtube-kanal

Utvecklingsavdelningen har bevakat möjligheter till finansiering via Arvsfonden och deltog i workshoppen den 19 april i Stockholm. År 2017 fördelade
Arvsfonden 1011 miljoner kr.
Målgrupper: barn 0-12 år, ungdomar 13-25 år, personer med funktionsnedsättning alla åldrar.
Kriterier: Nyskapande, delaktighet och överlevnad.
Projektstöd ges till idéella föreningar som funnits i 1 år, ekonomiska föreningar, stiftelser, offentliga organisationer (i samarbete med andra organisationer).
Följeforskning godkänns, dock ej renodlade forskningsprojekt. Lokal- och
anläggningsstöd ges till idéella föreningar som funnits i 2 år.
Arvsfonden kommer till Skellefteå den 17 september (kvällstid). Då blir det information till
föreningslivet i Västerbotten. Vi samordnar transporten för intresserade föreningar i Malå
kommun.
Har du en idé som kan utveckla samhället och Malå - kontakta Anna-Karin.Horney@mala.se.

Levande landsbygd
Utvecklingsavdelningen genom Ethel Cavén mötte Gunilla
Winberg och Kurt Gustafsson som vill engagera kommunerna att göra en bygdeinventering. Det skulle vara ett första
steg i arbetet med att frigöra obebodda hus och marker
som sen kan locka till sig personer intresserade av att bli
självförsörjande på landsbygden.
Syftet är att öka antalet boende på landsbygden, få fler
levande byar och återta outnyttjade resurser.

Mera grönsaksodling!
Se film med Eva Larsson, delägare i Tidlösa Design/Malå Blomsterhandel/Malå Begravningsbyrå.
Fin butik med bästa service.
Heja, Tidslösa Design!
Se film där två Malå företagare, Johnny Önnerlov (Simmine) och Hans Selbach (Mindworks
Geoconsulting) berättar om studiebesök på
Arctic Innovation Forum i Kalix.
Se film med Gunilla Persson, VD och delägare i
Persson Båt i Adak på vår Youtube-kanal: Malå
Kommun Utvecklingsavdelningen. Skotersäsongen är över och nu är det dags att sjösätta
båtarna.
Heja, Persson Båt!
Ovanstående filmer finns på vår Youtube-kanal, Malå Kommun Utvecklingsavdelningen.
Fler filmer tillkommer inom kort!
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Utvecklingsavdelningens två agronomer (Ethel och Alec) åkte
till Sandsjögården i Sorsele den 4 juni 2018 för att delta på
ett möte med Ulla Blomqvist, projektledare till projektet
”Lapland – a Culinary Region”.
Mark- och växtagronom Vilma Gustafsson från Forslunda Naturbruksutbildningar berättade om jordmån och grundläggande
förutsättningar för att främst kunna odla grönsaker i
vår klimatzon.
Denna första träff ordnades som ”kick-off” i projektet. Nästa
steg kommer att bli en studieresa till Hushållningssällskapets
anläggning i Öjebyn den 16 augusti för att se deras försöksodlingar av grönsaker och bär.
Den avslutande delen i pilotprojektet blir sammankomster
mellan matproducenter, restauranger och butiker under hösten
2018 med diskussioner omkring vilka produkter som kan/bör
ingå i en försöksverksamhet 2019. För denna del svarar det lokala projektet Matforum som också kommer att utarbeta en mer
detaljerad plan i samarbete med Projektet Lapland a Culinary
Region.
Vill ni veta mer angående detta projekt; tag kontakt med
ulla.blomqvist@tavelsjo.se.
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– så minns vi våren och början på sommaren

Digitala resan
Region Västerbotten leder en workshop
med ledningsgruppen i Malå kommun.

Kulturskolans vårkonsert
Grattis Agnes Roslund som fick Therese Perdahl-stipendiet!
Tack till de fantastiska lärarna Ulla-Britt, Per och Mattias
för ert arbete med kulturskolan!!

Statssekreterarbesök i Malå
Alejandro Firpo, statssekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi,
Finansdepartementet, besöker Malå.
Johan Söderhielm, SGU, och Jonny Falk, GuidelineGeo, informerar
om verksamhet och framtidsplaner samt belyser betydelsen av statliga
arbetstillfällen.
Medverkar gör kommunalråd och/eller kommunchefer i Sorsele,
Arjeplog, Norsjö och Malå samt Carola Wiklund, Transportstyrelsen.
Kommunfullmäktiges ordförande i Malå kommun tackar med en delikatessgåva från Tidlösa Design.
Tillsammans för utvecklingen i regionen.
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Företag i Malå och Utvecklingsavdelningen/
Möjligheternas Region besöker
Arctic Innovation Forum i Kalix
Utvecklingsavdelningen och företagare i Malå on Tour med Arctic Bus.
Färden gick till Arctic Innovation Forum i Kalix med workshops och föreläsningar.
Vilket program! Nya nätverk, kompetensutveckling och möjligheter till
framtida samarbeten. Varför ska man tänka utanför boxen?
Simmine, Malå Bioraffinaderi, Mindworks Geoconsulting var några av
företagen i Malå som tillsammans med Utvecklingsavdelningen åkte till Kalix
på omvärldsspaning. Internationella, nationella och regionala föreläsare och
forskare delade med sig av kunskap och erfarenheter, kreativa
problemlösningsövningar, dialogforum och reflektioner.
Tillsammans för Malå och utvecklingen i regionen! Studieresan blev möjlig att genomföra tack vare projekt Möjligheternas Region. Föreläsningar varvas med kreativa teamövningar, dialogforum och reflektion. Inspiration och glädje.
Matz Engman, en av männen bakom Facebooks etableringar i
Luleå, kommer till ”Här finns jobben”, vecka 45 i Malå. Tack till
arrangörerna Conny Hedman och Carolina Salazar.
Innan det var dags att vända hemåt skulle vi hinna med ett
studiebesök på ett av Kalix entreprenörsdrivna flaggskepp!
Part i Kalix, tillverkar prefabricerade kompletta badrum och
rumsmoduler till flerbostadshus, sjukhus, hotell, flygplatser,
m.m. efter kundens önskemål. Huvudmarknader är Sverige
och Norge. Part Group har 600 och Part Kalix har 300 anställda. Part har också kontor på Arlanda. Hela 23 nationaliteter är representerade i medarbetarstaben i Kalix.
Heja Part! Tack Bernardo, produktionschef i Kalixfabriken
för information och fabriksrundtur!
Tillsammans för Malå och utvecklingen i regionen.

Nationaldagsfirande på Hembygdsgården
Den 6 juni firade vi nationaldagen
på Hembygdsgården. Välkomsttal
av Charlotte Hultdin.

Malå kommun delar ut diplom till
nysvenskar som erhållit svenskt
medborgarskap och kommunens
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nyfödda barn födda under år 2017
firades med en gåva. Gåvor i form
av lyckoben tillverkade av Lii Kroik
delades ut till alla 28 nyfödda barn.
För överlämnandet svarade Kommunfullmäktiges ordförande Ove
Stenlund. Malå folkdanslag, Malå
kyrkokör och Malå dragspelsklubb
medverkade.
Arrangörer: Malå hembygdsförening och Malå kommun. Utvecklingsavdelningen/Inflyttning- och
integrationsservice assisterar
Hembygdsföreningen.
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Gomorron Malå 23 maj
Tema: Företagsklimatet i Malå. Dagens värd var Företagarna i Malå.
På agendan stod följande frågor:
Resultat av årets enkätundersökning/näringslivsrankning som presenterades av
Matilda Henningsson, Svenskt Näringsliv.
Projekt Samverkan för tillväxt som Peder Johansson, Företagarna i Västerbotten informerade om.
Företagarna i Malå – information om verksamhet och presentation av nya styrelsen som gör Thomas Linder, ordförande.

•
•
•

Malå kommun har sjunkit i ranking.
ÅR 2017=3,21 och ÅR 2018=2,94
I en enkät har företag i Malå lämnat följande rekommendationer:
1) bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande i Malå
2) förbättrad kommunal upphandling
3) bättre dialog mellan kommunledning och företag i Malå
4) ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet
5) snabbare handläggningstider
6) anpassa utbildningen efter företagens kompetensbehov
7) förbättra lokal infrastruktur och IT-nät
8) öka samverkan mellan skola och näringsliv.

Uppföljningsträff i projekt/program
”Älskade barn”
Folkbildningsinsatsen sker i samarbete med
Studiefrämjandet och Rädda barnen.
Malåbor med utländsk bakgrund delar med
sig av flera års erfarenheter av att bo, leva
och verka i Malå. De hade i huvudsak positiva
synpunkter. Vi fick värdefull återkoppling till
vårt arbete på Utvecklingsavdelningen med
att främja inflyttning och integration.
Tack för initiativet Birgitta Sundqvist samt
Ann-Britt och Håkan Stråge!
Heja er!

Orientering i Malå Samhälle
Den 15 maj var den första kvällen av tre i den nybörjarkurs som arrangeras i
samarbete mellan Springlidens byaförening, Långvikens Orienteringsklubb
och Nilaskolans idrottslärare.
Tack till arrangörerna och medverkande!

Tack till alla företagare som besvarat enkäten! Vi är redo att göra om
och göra rätt! Grattis kommunerna i R8 för goda rankingresultat!
Tillsammans för Malå och utvecklingen i regionen!

Framtida Tidlösa Design
Den digitala resan för utveckling och tillväxt.
Utvecklingsavdelningen möter LTU Business och
Tidlösa Design. Ett gediget material ger underlag
för strategiska framtidsbeslut. Utvecklingsavdelningen medverkar.
Heja Tidlösa Design!

Kärleksstigen i Malå pyntad igen
Kärleksstigen i Malå är pyntad med Britta Holmlunds fina virkade figurer,
bekanta sedan tidigare år och helt nya! Promenera och beskåda!
Tack, underbara Britta Holmlund!
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Finansieringsraketen
Den 18 maj hade vi workshop om företagsstöd där Thomas Jonsson
Länsstyrelsen Västerbotten informerade företagare i Malå om möjlighet att få extern finansiering. Han hade även enskilda samtal med
företagare som hade funderingar om konkreta investeringar. Aktiviteten ordnas inom ramen för projektet Möjligheternas Region.
Har du frågor kring företagsstöd kan du kontakta oss på Utvecklingsavdelningen (Anna Karin och Aleksandra) eller
Thomas Jonsson, handläggare företagsstöd på Länsstyrelsen Västerbotten, tel. 010-225 44 84, e-post: thomas.jonsson@lansstyrelsen.se

Alltid tillsammans
Alltid tillsammans är ett projekt som Malå kommun tillsammans med flera föreningar och ideella personer har fått pengar till från Länsstyrelsen. Syftet är att stävja utanförskap och
främja inkludering, alla som vill ska kunna vara med.
Vi erbjuder flera aktiviteter för allmänheten där vi vill att nya
möten ska uppstå och nya kontakter ska skapas för att ingen
som inte vill det ska behöva vara utanför en gemenskap. Vi
vill hjälpa nyinflyttade och nyanlända att få ett nätverk och
en gemenskap med människor som sedan länge bor i Malå.
Projektet heter Alltid tillsammans och pågår under detta år.
Vill du engagera dig och driva något eget liknande projekt
i samarbete med Malå kommun så hör av dig till mig; Ethel
Cavén. Länsstyrelsen utlyser mer pengar att söka för $37a
medel för 2018-2019.
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Skolan informerade föräldrar om
de kommande ombyggnationerna
Det händer mycket spännande inom barnomsorgen i Malå just nu.
Alla 5-åringar flyttar till skolområdet till hösten och alla 1-4-åringar ska
så småningom få nya och fräscha lokaler som är mer anpassade för den
pedagogiska verksamheten. Skolledningen informerade föräldrarna om
de förändringar som ska ske.
Bra och tydlig information!

Minoritetsvecka i Malå: 23 – 29 april
Den veckan uppmärksammade vi Sveriges minoriteter och dess språk! Samisk förvaltningskommun har
informerat och gjort utställning på Biblioteket i Malå.

Projekt INTILL (Innovativ Turism i
Lappland) i Malå Kommun
Den 23 april invigdes den nya Turistinformationen lokal prägel. Arrangemanget ingick i Minoritetsveckan som samiskt kulturinslag.
Inredningsarkitekt Susanna Bischof berättar om tankarna bakom designen av Turistinformationen. Projektet bjöd på lättare förtäring och alla barn
fick en bok och en ballong.

WoW i Släppträsk.
Den 25 april träffades det kvinnliga nätverket Malå WoW i Släppträsk för att
lyssna på Lena Samuelsson som berättade om Vildmarkscampen och Tant
Ruth som berättade om sin verksamhet RH Plantago.
Vi fikade och fick även provsmaka rosenrotsdryck som Ruth Holmqvist
bjöd på.
ABF ordnade träffen. Tack för bra information och trevlig kväll!

Gomorron Malå 26 april
Tema: Möjligheter till småskaligt företagande turism- och
besöksnäring/Mervärde Malå, Modell för lokal turismutveckling.
Dagens värd: Gold of Lappland. Dagens panel bestod
av Paula Perriens och Frans Creugers, LaplandTime i
Tväråträsk, Floriane Colonnier, Horses of Taiga i Svansele,
Eva Larsson, Tidlösa Design och Cecilia Wallinder, Gold
of Lapland.
Det som diskuterades var vikten med kundbemötande,
tillgänglighet, nya idéer, innovation och entreprenörskap
som är ingredienser till framgång i ett företag.
Mervärdesmodellen skapar intäkter till fördel för hela
kommunens invånare och ger möjlighet för utveckling av
företag/entreprenörer.
Tack Gold of Lapland för inspiration!
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Valborgsmässoafton I Malå samhälle
Kultur och Fritid såg i år till till att malåborna fick sin
majbrasa på Valborgsmässoafton i Sjöparken.

Kommunalrådet möter skolrådet
Mikael Abrahamsson hade elevrådsmöte
med åk 4-6. Ungdomarna pratade om inre
och yttre arbetsmiljö. Förslag lades på inköp
av olika saker att använda på skolgården.
På elevrådsmöte med åk 7-9 handlade
frågorna om skolmat och trivsel i klassrummen. Det beslutades om årets operation
dagsverke. De insamlade pengarna kommer
att skänkas till barncancerfonden.
Tillsammans för Malå! Med blicken mot
framtiden!

Företagarskolan 2.0
Denna insats för att stödja nyföretagande inom ramen för projektet Möjligheternas Region har pågått
under våren 2018. Deltagarna har fått information
och grundkunskap om att starta och driva företag.
Vi har tagit upp teman som affärsplan, affärsidé,
budget, moms, marknadsföring, avtal, företagsstöd
och förhandlingsteknik. Vi bjöd inexterna sakkunniga gäster som höll föredrag, exempelvis Skatteverket, RevicorCompaniet och Sandströms Företagscoaching AB som naturligtvis samarbetar med
befintliga företagare verksamma i Malå Kommun.
Avslutningsträff och diplomutdelning för deltagare sker i augusti.
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Region Västerbotten på plats i Malå

Mitt Europa- veckan 7-13 maj

Den 12 april besökte Region Västerbotten Malå. På agendan var redovisning av
ett avslutat projekt som delfinansierades av Region Västerbotten. Utvecklingsavdelningen var med och hade konstruktiv framtidsdialog gällande möjligheter till
medfinansiering av framtida insatser.
Extern finansiering är oerhört viktig för Malås utveckling och tillväxt. Välkommen åter i september!
Den 18 april har 19 studenter och lärare vid Designhögskolan i Umeå besökt
Malå och medverkade i workshop om Malå Besöksnäring. Det gjorde de tillsammans med andra deltagare som Gold of Lapland, entreprenörer i Malå, föreningsaktiva i byar och i samhället. Företagarna, Malå Sameby, Samisk förvaltningskommun och tjänstepersoner vid Malå kommun.

Torget i Malå den 11 maj. Möjligheternas Region och
projektet INTILL informerade tillsammans med Malå
Sameby om projektarbete som bland annat finansieras från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
Malå Sameby är en god och viktig representant för
näringslivet.
Vi informerade allmänheten om hur projektmedel
används och hur vi skapar nya möjligheter i vår region tack vare de europeiska resurserna, pratade med
nyfikna malåbor och bjöd på suovas och kaffe.
Så gjorde även affärscoacher i de övriga sju kommuner där Möjligheternas regionf inns samt även många
andra i hela Europa denna vecka i maj.

Workshop om Malås Besöksnäring
samt fortsätt arbete Malå 2030
Syftet med workshopen och besöket
var att tillsammans resonera om hur vi
hållbart ska gestalta och utveckla Malå
utifrån våra unika förutsättningar. Vi
lever under samma himmel men ser inte
alltid samma horisont... men nu kanske!
Tillsammans för Malå - mot framtiden!
Tack alla som bidrog med tid, idéer,
kunskap, engagemang och framtidstro!

Park Malåborg – föreningar går samman
Nytt koncept. Ny förening förvärvar byggnaden
Malåborg. Massor med konstruktiva träffar har
skett under våren. Den 13 april informerade Birgitta
Strömgren regional strateg i Folkets Hus och Parker
föreningslivet i Malå om stadgar, medlemskap i Folkets Hus och Parker, programutbud samt tillgång till
Folkets Hus och Parkers personella resurser.
Malåborg - ett världsarv på hemmaplan. Interimstyrelsen i nybildade föreningen Park Malåborg
antar utvecklingsplanen framtagen av Folkets Hus
och Parker. Företagarna i Malå, Far Out Pranksters,
Malå IF, Malå Fokdanslag och SPF i samverkan.
Utvecklingsavdelningen hejar på!
Mål med projektet är att få igång Malåborg som
allmän samlingslokal, att främja engagemang och
sysselsättning samt kulturutbud i kommunen, att
skapa ett socialt företag i Malå samt att finna bästa
organisationsformer och bästa samverkan mellan
föreningar, företag och kommunen.
Tilltänkt huvudman är den nybildade föreningen
Park Malåborg som bl.a. består av Far Out Pranksters, Företagarna i Malå och Malå IF .

Malå är med i ”Vi håller rent” kampanjen
Den 22 maj hjälpte 15 glada personer till med att hålla Malå rent
och gick ut för att plocka skräp runt om i samhället. Flera sopsäckar samlades ihop med diverse skräp som tinat fram från vinterns
snödrivor.
Förskolorna deltog också och gjorde stor insats runt förskolegårdarna och promenadstråken i närheten. Fritidshemmen och
språkintroduktion hade också inslag i sin verksamhet där de tog
med elever ut på skräpplockaruppdrag och informerade om vikten
av att ta hand om skräpet och inte slänga det i naturen där djur
och människor kan skadas.
Malå Blomsterhandel sponsrade med ett pris till en tävling för
deltagarna. Tack för er gåva och grattis till Josefine Tjäder som
vann!
Ett stort tack till alla deltagande elever och lärare likväl som
privatpersoner i samhället! Tack även till Malå Kommun renhållning
för hjälp med källsorteringskärl!

Malå 2030?
Hur ska framtida Malå se ut?
För att kunna planera bra, hållbart, effektivt och kunna
ta hänsyn till viktiga moment och konstruktiva åsikter
arbetar bland annat ledningsgruppen och kommunalråd
med Översiktsplan för Malå kommun. Detta blir ett viktigt
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övergripande strategi- och styrdokument och bostadsförsörjningsprogram.
Vi tar hjälp av inspirationsföreläsarna Keith Sivebring och
Annie Arnqvist.
Tillsammans för Malå!
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Information om projekt
Möjligheternas Region i Malå
Möjligheternas region är ett samverkansprojekt
mellan åtta kommuner i Västerbottens inland.
Projektets målsättning är att skapa en attraktiv
region för fler och växande företag. Projektet
pågår mellan 2015-09-01 – 2018-12-31. Projektets
finansiärer är EU:s regionala utvecklingsfond,
Region Västerbotten samt de åtta kommunerna
Vilhelmina, Åsele, Dorotea, Storuman, Malå,
Norsjö, Sorsele och Lycksele. Projektägare är
Storumans kommunföretag AB. Malå har under
projekttiden haft tre personer som varit anställda som arbetscoacher. För tillfället är det
Aleksandra Simanovskaya.
Projektet är i avslutningsfas och bedöms av
oss på Utvecklingsavdelningen som mycket
lyckat utifrån följande kriterier:
Tid: treårig projekttid gav oss möjlighet att
göra relativt långsiktiga insatser och att ha god
uppfattning av årliga kostnader respektive aktiviteter samt arbetsinsatser.
Kostnaderna: det fanns resurser både för
personal och insatser.

starta företag (bl.a. 30 befintliga företag och 15
företag som startades under projektets gång
där Möjligheternas Region har bidragit.
Antal anmälda deltagare på Företagarskolan
1.0 var 15 personer (9 kvinnor och 6 män, varav 3
av utländsk härkomst). Antal anmälda deltagare
på Företagarskolan 2.0 var 16 personer (7 kvinnor och 9 män, varav 3 utlandsfödda).
Deltagare i Mentorsprogrammet: 7 adepter
och 7 mentorer (9 kvinnor och 5 män, varav 2
utlandsfödda).
Näringslivs- och rekryteringsmässa;Här
finns jobben 2016: 36 utställare på mässdagen,
uppskattningsvis 1000 besökare under veckan.
Här finns jobben 2017: 29 utställare, samma antal
besökare som år 2016.
Implementering. Efter projektets avslutning
behåller vi följande:
Arbetssätt
Vi på Utvecklingsavdelningen som driver projektet lokalt arbetar integrerat, det vill säga att alla
medarbetare är delaktiga i projektets aktiviteter, planering av dem i tidigare skede och även

•
•

Kvalité: projektet riktade sig både till företag
och kommuner (näringslivskontor) och hade bl.a.
ett mål att utarbeta långsiktiga hållbara metoder
och arbetssätt som innebär nära dialog mellan
kommun och företag. Medverkande föreläsare/
externa sakkunniga har valts noggrant och levererade hög nivå på workshop/insatserna.
Målgruppens och andra intressenters nöjdhet.
Löpande utvärderingar visar att både insatser
inom nyföretagande och affärsutveckling är
mycket uppskattade av företagarna i Malå.
Mätbara mål (några):
Under projektets gång har vi i Malå haft kontakt med 72 företag/invånare som håller på att

•

•

•

•
•

•
•

genomförande. Dessutom arbetar vi nära och i
direkt kontakt med våra kunder – befintliga företag samt invånare som funderar och planerar
på att starta företag samt de som vill etablera
företag/flytta företag till Malå.
Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun,
Utvecklingsavdelningens verksamhetsplan,
Integrationsstrategi och handlingsplan är de
dokument som styr vårt arbete. Kundernas behov, trender i omvärlden samt framtida aktuella
utmaningar styr också de prioriteringar och
insatser som vi väljer.
Aktiviteter/insatser som blev mest framgångsrika och testades/finansierades helt eller bitvis av
projektet
Företagarskolan, vi behåller samma format
med externa sakkunniga gäster t.ex. Skatteverket, RevicorCompaniet samt samarbete med
befintliga företag.
Här finns jobben - näringslivs- och rekryteringsmässa i Malå under v. 45 med tematiska
workshops, en kväll för ungdomar och information från gymnasieskolor samt mässdagen med
utställare.
Gomorron Malå – tematiska företagsfrukostar
med föreläsare och panel.

•
•
•

Finansieringsraketen – workshop i investe•ringsstöd
för nystartade och befintliga företag.
Malå on tour – guidad tur lokalt med nedslag
•bland
områdets företag för elever och lärare på
Nilaskolan.

Fredagslunchen – Utvecklingsavdelningen
•informerar
och dialog gällande upphandling,
•medUtbildning
mera.

Förutom arbetssätt och aktiviteter tar vi vidare
de verktyg som utarbetades under projektets
gång samt kontaktnätet som bildades med bland
annat kollegor, myndigheter, företagsorganisationer, inspiratörer och föreläsare, med flera.
Möjligheternas Region avslutningsfilm kan du se
på Youtube: https://youtu.be/jA0xTD6Hqnk
Som resultat på samarbete inom Möjligheternas Region föddes det en idé på uppföljningsarbete för att stödja företag. Så skapades
projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas
Region som ska startas 1 september 2018. Här
ska fokus för Malås del ligga på generationsväxling och kapitalförsörjning.

Burvalls 80 år — med ny ”kostym” och ägare

Upphandling Malå kommun

Burvalls firade 80 år och har fått ny ägare. Nyinvigningen
blev en succé och lockade barn och vuxna som bjöds på
tårta, ballonger och fiskedamm.
Affärslokalen har fått en rejäl uppfräschning med bibehållen stil. Företaget som funnits i Malå sen 1938 och startades
av fotografen Åke Burvall och är numera Malås äldsta aktiva
företag. Sen 1948 huserar företaget i nuvarande lokal.
Tusen tack Gudrun Henningsson och lycka till Erika Falk!

Upphandlingen av elservicearbeten är i slutskedet och kommer att publiceras. Upphandling angående rivning av Länkarna och Ortvägen 11 är
påbörjad. Rivningen ska vara klar under hösten.
Kontaktuppgifter:
Anna Jonsson, e-post anna.jonsson@mala.se
tel 0953-140 56.

Upphandlingssamarbete
Arvidsjaurs, Arjeplog, Malå och Sorsele kommuner har inlett ett samarbete på upphandlingsområdet.
Arvidsjaurs kommun bidrar i utgångsläget med
två upphandlare samt en upphandlingscontroller på 50% i form av ekonomiassistent och Malå
kommun bidrar med en upphandlare.
Samarbetet går ut på att möjliggöra ett starkare förhandlingsläge för samtliga parter där så
är aktuellt och en mer samordnad upphandling
där ramavtal och liknande kan upphandlas för
samtliga kommuner.
Samarbetet kommer att inledas i September
månad 2018 och vi har till att börja med fördelat
följande kategorier…
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Anna Jansson, ansvarig för upphandling av IT och tjänster

Funktionsansvarig/Upphandlare
Entreprenader: Sara Nordström/Arvidsjaur,
sara.nordstrom@arvidsjaur.se, 0960-165 56
Varor: Anna Renberg/Arvidsjaur,
annah.renberg@arvidsjaur.se, 0960-165 15
IT och tjänster: Anna Jonsson/Malå,
anna.jonsson@mala.se, 0953-140 56

Arbetet med Serviceplanen fortsätter

Deltagarna från de olika kommunerna har gjort studieresor inom arbetet med översiktsplanen.

Ethel Cavén jobbar med att ta fram en serviceplan
som ska ingå i Översiktsplanen för kommunen.
Länsstyrelsen sammankallade till träff i Sorsele där
projektledare Stina Fernerud och Marika Linder
mötte upp Malå, Sorsele, Norsjö och Vilhelmina kommuner. Frågeställningarna om hur vi ska arbeta mer
konkret i kommunen för att stärka service diskuterades. Här lämnar jag öppet för hela näringslivet och
företagarna i kommunen att komma med synpunkter
till förslag.
Marika Linder informerade om Landsbygdsprogrammet. Det finns stöd att söka för eventuella aktiviteter som ska stärka service, servicepunkter m.m.
samt för rådgivning och service till landsbygdsföretag. En kartläggning av vad som finns idag och vad
som saknas är gjord efter medborgardialogerna som
i Malå under vintern. Länsstyrelsen fortsätter arbetet
med den regionala livsmedelsstrategin. Tidningen
Norrbruk ger ut information.
I 2017 års handlingsplan bestämde partnerskapet
att man ska lägga ett extra fokus på framtagandet
av kommunala serviceplaner i länet. Västerbotten
sträcker sig från kust till fjäll och inom de 55 000 km2
finns 15 kommuner. Förhållandena mellan kommunerna skiljer sig åt, vilket också gör det naturligt att
kommunen själv bör planera för den egna serviceutvecklingen som ett komplement till det regionala
serviceprogrammet. Dessutom kräver förordningen
om kommersiellt stöd (2000:284) att kommunen ska
planera sin varuförsörjning väl för att erhålla stöd,
vilket en väl genomarbetad serviceplan kan visa.
Att prioritera har visat sig vara extra utmanade i
arbetet med serviceplaneringen. I Västerbottens RSP
definieras olika servicestrategiska orter utifrån vilken
service som bör vara närvarande eller vad som är
möjligt att ordna på orten. I en servicenod är tanken
att kommunen ska undersöka möjligheten att stärka
redan befintlig kommersiell service med kommunal
service. Det kan vara allt från att lägga ut kommunala
uppdrag på entreprenad till att lokalisera hemtjänst
på orten. I en servicepunkt som erbjuder ett mindre
serviceutbud är det kanske viktigare att satsa på en
mötesplats för boende. Behovet av service ser olika

ut i olika delar av länet och också inom den egna
kommunen. Vi vet att där service är närvarande vill
man bo och verka. Även om centralorten i kommunen
får ses som navet i serviceplaneringen så är det säkert orter i länets landsbygd som både lämpar sig väl
för att axla rollen som servicenod eller servicepunkt
– båda med mål att få en levande landsbygd.
Att förstå hur samverkan inom och mellan grupper
kan förbättras och bli mer effektiva är också viktigt
i projektet. Under projektet ägnas därför en hel del

Det fördes givande samtal kring utvecklingsfrågor för kommuen och inlandet.

tid till att identifiera och ta kontakt med olika aktörer
som arbetar med och för service på landsbygd både
i länet och nationellt. Syftet med samverkan är bland
annat att förbereda en uppväxling av insatser inom
området service samt sprida och implementera nya
modeller och metoder i länet.
I februari i år arrangerades länets tredje Serviceverkstad för partnerskapet, ett forum med programpunkter som varvas mellan workshop, föreläsningar
och erfarenhetsutbyte. Det finns därutöver tre
grupperingar inom partnerskapet som träffas med
jämna mellanrum för att diskutera hur man kan arbeta
för att planera service i den egna kommunen. Genom
att arbeta i grupp kan kommunerna hitta nya sätt att
samarbeta för att stärka tillgängligheten till service.
En viktig del i den lokala serviceplaneringen är att få
i gång en samverkan mellan förvaltningarna inom den
egna kommunen. Därutöver ligger det en utmaning i
att skapa en politisk förankring kring serviceutveckling i den egna kommunen.
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Studieresa till Norge, 14-16 maj 2018
tan mellan stad och land i Sverige ska slutas. I satsningen på
digitalisering får Tillväxtverket
fler av landsbygdsproblematikens arenor. Kompetensförsörjning är viktigt både i
stad och land och utvecklingen av lärcentra är stora
frågor. Vem äger problemet och ska agera och
ta tag i det? Både inom
och mellan stad och land
finns olika problem. Platser
måste bli mer dynamiska och få ökad framtidstro. Stora satsningar genom digitala samarbeten
kan göra platsen geografiskt obunden, framåtblickande och möjliggöra digitala framåtvisioner.
Line Telleman, guide under besöket i Sandnessjoen, arbetar med närbutiker och kommunerna
inom det statliga utvecklingsprogrammet Merkur.
Målsättningen är att upprätthålla livskraftiga bygder,
säkra tillgången på dagligvaror, utveckla närbutiker som
servicecenter och mötesplatser, säkra drivmedelstillgången
i regionerna samt utveckla
bokhandeln i bygdecentrum.
Programmet får 39 miljoner
i stöd under 2018. Dessa
medel genererar den positiva
utveckling som Norge har. Det
görs kampanjer för att stötta
närbutikerna och den lokala
handeln där även satsningar
på lokal mat marknadsförs
på ett positivt sätt. De lokala
handlarna har en viktig social
roll och de uppmärksammas
från kommunerna som lyfter
fram tjänster som handlarna verkligen gör. Handlarna
har god kommunikation med byafolket, god kontakt
med kommuner och näringsliv och deltar i byautvecklingsråden.
Reidar Almås, professor och tidigare verksam vid
Norsk center för Bygdeforskning berättade om
Norsk regionalpolitik – en kraft till bygderna. Den
största framgången i Norge är deltagardemokrati
och jämställdhet samt att människor samarbetar och
undviker konflikter. Reidar beskrev betydelsefulla
hjälpmedel i regionalpolitiken. Norge har differentierade arbetsgivaravgifter som gynnar kommunerna i
de nordligaste regionerna. Utmaningar för framtiden
är bland annat att motverka centralisering, reglering
av trafik, miljö och klimat, kommunernas näringsliv
efter oljan, att utnyttja fotosyntesen, resursfördelning, en differentierad kommun och regionstruktur
samt hitta goda samarbeten mellan stat, landsting
och kommun.

Studieresan arrangerades av Länsstyrelsen inom
ramen för projektet ”Processtöd för regional serviceutveckling i Västerbotten”. En buss åkte från Umeå
och hämtade upp deltagare längs vägen till Sandnessjoen strax söder om Mo I Rana i Norge. Längs vägen
besökte vi Bayhill center i Hemavan som ägs av makarna Nils Wikberg och Grete Tuven. De driver även
ICA i Hemavan som är den mest expansiva butiken
med en omsättning på 135 miljoner kronor. Svenskt
Näringsliv utsåg dem till årets mest företagsamma
västerbottning. Nils berättade om deras resa under
många slitsamma år och hur framgången varit möjlig
genom hårt arbete och vågade satsningar på att allt
är möjligt. De har även en restaurang där de tar till
vara mat från butiken som de tillagar istället för att
den ska slängas.
I bussen informerade Elisabeth Björkman, processledare för betaltjänster från Länsstyrelsen Västerbotten. Hon beskrev utmaningar, möjligheter till lån och
risken för utanförskap inom betaltjänster. Kontanthanteringen minskar i samhället, det blir kostsamt att
hantera pengar och deponeringsplatser minskar. Glesbygd
kontra stad har skiljaktigheter
angående om det är rättvisa
regler för lån beroende på
var man bor. Bankerna påstår
att återbetalningskravet samt
marknaden för investeringen
styr belåningsnivån. Inlandskommunerna anser att det är
en urbaniseringsprocess som
gör kuststäderna till vinnare
när det handlar om möjligheter att få lån.
Detta år ser ut att bli omvälvande för banksektorn. När
det nya betaltjänstdirektivet
(PSD2) genomförts har bankerna inte längre monopol på sina kunders kontoinformation och betaltjänster. Det nya EU-direktivet
öppnar dörrarna för alla företag som vill använda sig
av bankernas information. I korta drag innebär PSD2
att bankkunder kan låta tredjepartsleverantörer,
exempelvis Facebook eller Google, utföra finansiella
tjänster. Bankerna blir då skyldiga att ge åtkomst till
sina kunders konton. Banker kommer inte att konkurrera enbart med andra banker, utan med alla som erbjuder finansiella tjänster. Europeiska kommissionens
mål är att förbättra innovationen i sektorn, stärka
konsumentskyddet och öka säkerheten för internetbetalningar och kontoåtkomst inom EU och EES.
https://www.evry.com/sv/media/artiklar/psd2-the-directive-that-will-change-banking-as-we-know-it/
Läs mer om PSD2 direktivet på https://www.fi.se/sv/
bank/andra-betaltjanstdirektivet-psd-2/
Kennet Johansson, enhetschef Regional tillväxt
Länsstyrelsen Västerbotten informerade om hur klyf33

Digitalisering hjälper oss att nå visionen –
Malå med allt så nära – en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker?
Ett konkret exempel är det digitala samhällsrummet/hälsorummet i Adak.
Invigningen blev en succe! Ett 80-tal medborgare kom.
Nu finns världens första digitala samhällsrum/hälsorum
på Gruvvägen 4B i Adak. Detta har möjliggjorts tack vare
Glesbygdsmedicinskt Centrum i Storuman och Projekt Innovationskraft i Glesbygd, Sjukstugan/VLL i Malå, Omsorgsavdelningen och Utvecklingsavdelningen i Malå kommun,
Adaks byaförening och Handlar’n i Adak, Adak Såg, Persson
Båt, Bergströms Måleri, Lönåsgården AB, Lönås Intresseförening, Region Västerbotten och EU.
Samhällsrummet/Hälsorummet testas under en period med
öppet tisdag och torsdag kl 13-18 och lördag kl 11-14. Bokning

via Handlar’n. För att använda lokalen annan tid kolla med
Handlar’n. Verksamheten byggs upp successivt. Omsorgsavdelningen erbjuder tjänster som anhörigstöd, anhörigcafé
och rehab. Det blir möjligt att kontrollera vikt, blodtryck,
blodsocker m.m. samt att träffa läkare eller psykolog via
skärm. Test av ny teknik finns även på agendan. Vidare
möjliggör den nya tekniken att vi kan koppla upp oss på
föreläsningar/seminarier.
Digitaliserad transformation innebär bättre förståelse för
vad innevånarna behöver. Detta är en anpassning som Malå
kommun måste göra för att skapa värde för våra medborgare i en digitaliserad värld. Snabbare service till en lägre
kostnad och förbättrad service baserat på data och evidens.

Det ger förutsättningar för verksamhetsutveckling och visar
vilka anpassningar som måste göras. Ett ökat användande av
digital teknologi leder inte bara till förbättringar av befintliga
produkter och processer, utan många gånger även till att helt
nya möjligheter skapas.
Digital utveckling för ökad konkurrenskraft bygger på organisationskunskap, engagemang och ett resultatorienterat
förhållningssätt. Här måste Utvecklingsavdelningen vara på
banan för att coacha er som är företagare i Malå. Vi samverkar med forskare vid Linköpings universitet och kommer
att förstärka vårt team med en digitaliseringsstrateg tillika
affärscoach med inriktning mot kapitalförsörjning och generationsväxling. Tillsammans tar vi höjd i Malå! Vi söker dig som

har en högskoleexamen med inriktning mot systemvetenskap,
ekonomi och/eller beteendevetenskap.
Låter det intressant? Välkommen att kontakta Anna-Karin.
Horney@mala.se.
Att vara aktiv på sociala medier innebär att vi alltid tar pulsen
på vad vår kärnmålgrupp tycker. Följ oss på Facebook, ”Malå
med allt så nära”, och kolla in Företagsambassadörerna på
Youtube.
Hoppas du får en fantastiskt skön sommar med mycket jobb,
sol och vila!
Tillsammans för Malå och utvecklingen i regionen!

Anna Karin Horney, verksamhetsansvarig Utvecklingsavdelningen Malå kommun
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Utvecklingsavdelningen Malå kommun
Vad vi kan hjälpa dig med
företaget ska utvecklas eller växa. För att lättare fokusera på rätt saker och i rätt ordning.
• När
Stort kontaktnät. Vi har ett stort kontaktnät med olika organisationer och projekt som arbetar med före•tagsfrämjande
åtgärder som vi gärna lotsar dig vidare till. Vi hjälper dig reda ut vilka du behöver kontakta
inom kommunen för att gå vidare med dina idéer.

När det är dags för en investering. Hur ser det ut med finansiering för ny- och ombyggnad till ditt fö•retag?
Kanske behövs det köpas in utrustning eller genomföras marknadsföringsinsatser? Vi hjälper dig i
kontakten med Länsstyrelsen när du behöver söka företagsstöd.

När du behöver andra insatser. Tveka inte att kontakta oss även med andra frågor. Kanske vill du ut på
•internationella
marknader eller har en innovation. Kan vi inte hjälpa dig själva så slussar vi dig vidare till
rätt hjälp.

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.
Gå in på www.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.
Arenor för företagare i kommunen;
Gomorron Malå: arrangeras sista torsdagen (ibland onsdag istället) i månaden vid nio tillfällen per
år, nästkommande frukostmöte är torsdag 30 augusti på Malå Hotell. Dagens värd: Företagarna i Malå
Kommun. Save the date! Mer information kommer. Tid: 07.30 – 09.00. Första frukosten på hösten sker 27
september 2018 Dagens värd: LRF. Save the date! Mer information kommer. Välkommen!
Mera Malå: arrangeras vid behov, konceptet samlar de tjänstepersoner du behöver komma i kontakt
med för att starta/utveckla din verksamhet vid ett och samma tillfälle.
Företagslunch: Lunchdialog med företagare! Utvecklingsavdelningen i Malå kommun bjuder in till dialog
och information första fredagen i varje månad. Där får du som är företagare eller företagsrepresentant
senaste nytt från kommunalråd, kommunchef, verksamhetsansvarig vid Utvecklingsavdelningen och andra
tjänstepersoner om pågående frågor av intresse för näringslivet. Malå kommun får viktig information och
frågor av dig som vi kan svara på direkt eller ta med för vidare utredning. Alla betalar sin egen lunch. Under sommaren blir det den 6 juli och 3 augusti. Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

•
•
•

Håll dig informerad
Följ gärna Malå kommun på Facebook ”Malå med allt så nära” för att hålla dig uppdaterad om
vad som händer i kommunen, eller se http://www2.visitmala.se/evenemang.
Håll även utkick efter nya videor på vår Youtube-kanal Malå Kommun Utvecklingsavdelningen
Under sommaren gäller följande öppettider för kommunhuset och växeln.
Kommunhuset är öppet:
måndag-fredag kl 07.45-16.00
Växeln är öppen:
måndag-torsdag kl 08.00-16.00
fredag kl 08.00-15.00

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

•
•
•
•
•

Anna Karin Horney, verksamhetsansvarig, företagslots, kommuninterna uppdrag,
100 %, semester 5 juli- 13 juli samt 23 juli-17 augusti.
Ethel Cavén, integrationssamordnare, 100 %, semester 9 juli-3 augusti.
Maria Larsson, företagslots, handläggare. Föräldraledig t.o.m. 1 februari 2019.
Alec Lundström, företagslots, handläggare (50 %) och integrationsassistent (50 %)
Aleksandra Simanovskaya, affärscoach Projekt Möjligheternas Region 60 %, semester 9 juli-3 augusti.

Ansvarig utgivare: Utvecklingsavdelningen, Malå kommun, www.mala.se
36

