
 

 

Projektägare 
Storuman kommunföretag AB 
 
Huvudprojektledare 
Erika Hjukström 
Tfn: 072-24 91 636 
erika.hjukstrom@storuman.se  
 
Lokala affärscoacher/projektledare 
 
Dorotea 
Gabriel Holmlund 
gabriel.holmlund@dorotea.se  
 
Lycksele 
Nina Loughlin 
Tfn: 070-310 27 87 
nina.loughlin@lycksele.se  
 
Malå 
Roger Kågström 
Tfn: 0953-14061 
roger.kagstrom@mala.se 
 
Norsjö 
Beatriz Axelsson 
Tfn: 072-50 05 530 
beatriz.axelsson@norsjo.se  
 
Sorsele 
Mattias Bäcklund 
Tfn: 0952-140 00 
mathias.backlund@sorsele.se  
 
Storuman 
Coenraad Coster  
Tfn: 072-523 41 41 
coenraad.coster@storuman.se  
 
Tärnaby 
Karin Karlsson 
Tfn: 0951-140 00 
 
Vilhelmina 
Ulrica Burman 
Tfn: 070-34 35 776 
ulrica.burman@vilhelmina.se  
 
Åsele 
Mona Scherdin 
Tfn: 0941-140 00 

mona.scherdin@asele.se  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ett samarbetsprojekt med alla 
kommuner inom Region 8 

 

med målsättning att skapa en 
attraktiv region för fler och 

växande företag 
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Målsättning 

Att skapa en attraktiv region för fler och 
växande företag. 

 

Projektet är treårigt och kommer att pågå 
under 2015-2018. 
 

Delmål i projektet är att: 

 antalet nystartade företag i 

kommunerna ska öka 

 antalet växande företag i 

kommunerna ska öka 

 antalet produkter och tjänster på 

marknaden från kommunerna 

ska öka 

 

- genom stärkt vilja och förmåga hos nya 

och etablerade företagarna att se 

möjligheter 

 

Dessa mål ska nås genom att: 

 erbjuda coachning till nya och 

redan etablerade företagare 

 göra insatser nära företag genom 

coachning och behovsanpassat 

stöd 

 stärka viljan hos individer att 

vilja starta företag, utveckla sitt 

befintliga företag och utveckla 

idéer till innovationer 

 skapa förutsättningar för vissa 

företag att utvecklas från bra till 

mästarklass

 

 

Målgrupp 

Nya företagare, entreprenörer och 
innovatörer, befintliga företag med 
ambitioner att utvecklas.  
 

Särskild fokus på kvinnor, unga och 
utlandsfödda som driver företag eller 
planerar att starta. 
 

Fokusområden 

Fokusområden med prioritering på 
skärningspunkterna mellan dem: 
 

 Teknik- och tjänsteutveckling 
 

 Upplevelsenäring, kulturella och 
kreativa näringar 

 

 Digitala tjänstnäringar för smart 
region 

 
 

Finansiärer är: 

 Europeiska regionala 

utvecklingsfonden 

 Region Västerbotten 

 De åtta deltagande kommunerna 

Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, 

Sorsele, Storuman(projektägare), 

Vilhelmina och Åsele. 

 

 

Har du tankar på att starta företag, 

utveckla ditt företag, har en idé du 

funderar på att utveckla eller önskar 

övrig rådgivning så är du välkommen att 

kontakta din lokala 

projektledare/affärscoach eller 

huvudprojektledaren. 

 


