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Tack Dennis och Janet för ett fantastiskt värdskap och en frukost utöver det vanliga! Under träffen 

presenterades och samtalades det om: 

Janet och Dennis berättade om deras företag Holmen Bed & Breakfast. Dem har haft verksamheten i 

tio år och märker att besöksnäringen växer för varje år varje år. Det är en året runt verksamhet och 

dem har gäster från hela världen. En hälsning är att ”Det är viktiga är att älska det man gör ! 

Kristina Axelsson berättar att det nya näringslivsprojektet SHiMR startar igång. Projektets inriktning 

är att hjälpa till att starta företag och hjälpa befintliga företag och hållbarhet går som en röd tråd i 

projektet. Detta görs i samverkan inom Region 10. Näringslivskontoret har planerat upp schema för 

att sitta i noderna samt att datum för företagarfrukostarna är planerade. En påminnelse görs också 

om möjlighet för privatpersoner att skicka in en spontanansökan och att du som företagare kan höra 

av dig till näringslivskontoret om du önskar få tips på personer att anställa. 

Från kommunen informerades också allmänt om att budgetprocessen för 2024 går fram, det har 

även gjorts en större analys för prognos för år 2023 utifrån ökade kostnader bland annat el. Det har 

för KS presenterats två förslag för Arena Sorsele där alternativet att behålla gamla hallen behålls för 

att fylla med mer innehåll var förslaget man går vidare med. Sorsele kommun har tagit emot fem 

personer från i höstas och det kommer två till inom en månad. Kommunledningsgruppen är på plats 

och komplett som inkluderar ny skolchef och ny teknisk chef, det är en riktigt bra grupp med högt i 

tak och stort driv och engagemang. Kommunen ska ta över förpackningsåtagandet från årsskiftet och 

med det måste Investeringar göras, det blir 16 nya stationer som ska byggas i kommunen. Stöd ska 

komma från förpackningsinsamlingen och det ska bli ett nollsummespel. 2027 ska insamlingen bli 

ännu mer hushållsnära. Det kommer att bli mindre brännbart material med ökad sortering vilket blir 

en kostnadsbesparing för kommunen. Gymnasielärling/Fjärrgymnasium – elever kan söka och göra 

sina teoretiska delar lokalt och praktiska delarna lokalt hos lokala företag. Malå och Arjeplog har 

sökande men totalt få personer. Det är en bra idé men tyvärr inga sökande från Sorsele kommun. Ett 

antal fastighetsaffärer är klar bland annat är Tranan och Norrsele tomt sålda. 

Andreas Bergeli  från Business Sweden berättade om deras verksamhet och vad dem kan hjälpa 

företag med: 

- Kan hjälpa små och medelstora företag som vill utveckla sina affärer internationellt. 

- Företag kan få hjälp med bland annat handelsdokument och marknadsanalyser. 

- Business Sweden jobbar för att få investeringar till Sverige. Sitta i förhandlingar med olika 

kommuner. En stor utmaning är elnätet för kommuner kan inte garantera potentiella 

investerare elförsörjning. 

- Kommunen kan berätta för Business Sweden om möjlighet till etablering i kommunen i 

samband med ökad elproduktion i kommunen. Varje kommun ska fundera vad är vi 

världsmästare på. 

Vi passade på att gratulera Kristina Axelsson som nu mera har diplom som Certifierad 

Näringslivsutvecklare, en av de första i Sverige – grattis! 

 

På årsdagen av krigets i Ukraina berättade Jari och Eleonor om det fantastiska arbete dem gjort 

med leverans av kaminer till kriget. Dem gjorde som alla andra, satt och såg på nyheterna och blev 



arg och ledsen över kriget i Ukraina.  De fick vetskap om att ett stort problem är värme för invånarna 

i Ukraina och där började deras arbete. Företaget kan göra kaminer men behövde också annan hjälp, 

dem pratade med leverantörer och entreprenörer i kommunen och fick ett stort positivt gensvar från 

dem. Har producerat och gjort det lite under radarn fram till att kaminerna levererades. Dem fick 

kontakt med en volontär som styrde vad förutom kaminer som det fanns behov av bland annat 

stearinljus, tändare, raggsockar. Med hjälp av gamla kontakter från Pakistanprojektet fick man hjälp 

med transporter till Ukraina. Det är viktigt att det följer en kedja, så att hjälpen hamnar rätt. Elenor 

och Jari påtalar att det är viktigt att vi inte tröttnar på att hjälpa och tappar ångan, kriget pågår och 

befolkningen behöver vår hjälp. Hoppas att deras insats kan inspirera till andra att också hjälpa till 

med det dem kan. 

Jari berättade att man bränt in Slava Ukraina för att om Putins soldater kommer och värmer sig så 

ska dem veta vem kaminen var avsedd för. Totalt har ett 50-tal kaminer med rör levererats.  

 

Tack för många trevliga och rörande samtal, hoppas vi ses igen på nästa företagarfrukost den 31 

mars! 

 

Vid pennan: Erika Hjukström 


