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Swedish League
23-25 maj är det finalhelg för
Swedish League i skogarna runt
Aspeå. Bakom arrangemanget
står Högåkers OK och IFK
Umeå.
Swedish League är en liga för
Sveriges och världens orienteringselit och arrangörerna räknar
med 800 startande. Till antalet
tillkommer ledare, familjemedlemmar m fl. Ett ypperligt tillfälle
att visa upp Nordmaling med
andra ord!
Besökarna kommer att behöva

Kalendarium
boende, mat, drivmedel, nöjen,
aktiviteter mm. Något som du som
företagare kan dra nytta av.

16 april, kl 18.30
Att rekrytera och anställa,
Elin Bjuhr, Din HR-Partner AB,
Kommunhuset

Om du vill nå ut med dina produkter och tjänster finns möjligheter att annonsera i programblad,
på tävlingskartor, via banderoller
eller på Swedish Leagues hemsida. Kontaktperson för detta är
Johan Wikner (johan.wikner@
nling.nu, 070-342 77 82).

28 april, kl 18.00
Kom igång eller förbättra ditt företags facebooksida,
med Paula Quinoñes, /pq
För kvinnor som driver företag.

Mer information om arrangemanget hittar du på:

www.swedishleague.orientering.se

Välbesökt frukostmöte om praktik
i företag
Drygt trettio personer deltog vid
det senaste frukostmötet med
”Praktik i företag” som tema.
Vid frukostmötet deltog representanter från Arbetsförmedlingen
som informerade om hur de jobbar med att få ut långtidsarbetslösa i praktik samt Jennie Nilsson
som är kommunens nya praktiksamordnare.
Utöver för gruppen långtidsarbetslösa, finns ett stort behov av
praktikplatser till ungdomar och
kommunens nyanlända. För den
senare gruppen har man påbörjat
en kartläggning av utbildning och
arbetslivserfarenheter från hemlandet.
Mötet avslutades med att Abal Ja-

bar Thamir, flyktingguidesamordnare och Mohammad Mukahhal,
samhällskonsulent för Umeåregionen informerade om regionens
arbete med bl a integration av de
nyanlända. De arbetar bl a med
att hitta flyktingguider/språkvänner. Båda poängterade hur viktiga
personliga kontakter är när man
ska ta steget in i arbetslivet.
Mer information finns på:
www.umearegionen.se.

13 maj, kl 7.30
Frukostmöte om projekt.
På Levar Hotell.
4 juni, kl 18.00
Vårmöte på Tjarn.
Mer information finns på:
www.nordmaling.se
www.stifelsennavet.se

Nytt om företag
Tjäruskärs intresseförening söker
en entreprenör som kan driva restaurang/kafé vid Tjäruskärs hamn
i sommar. Ring Mats Forsman för
mer information tel 076-814 60
75.
I mars lanserade Lena Goossen
sin webbutik Goossenproducts.
Företagsamt hoppas återkomma
till Lena framöver för att ta del av
hennes erfarenheter av e-handel.
I början av mars brann Skärgårdscaféet i Järnäsklubb ner till grunden. Tråkigt både för ägarna och
för alla de tusentals kunder som
besökare kaféet varje sommar.
Arbete med att hitta lösningar för
återuppbyggnad pågår.
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Information från
kommunen

I april är det åtta år sedan Madeleine och Peter Wedman öppnade sin skoaffär i Nordmaling.
I mars slog de upp portarna till
ännu en. I Umeå!
Innan paret Wedman öppnade
skobutiken i Nordmaling arbetade
de på Wedmans fottekniska, som
Peter var med och startade och på
Ortolab. Peter började sin karriär
på ortopedtekniska avdelningen
på NUS där han fick sin utbildning, och Madeleine som undersköterska. Det är deras erfarenheter och kunskaper som är en av
styrkorna i deras verksamheter. Är
det något de kan vid det här laget
så är det fötter! Något som deras
kunder får erfara när de köper
skor.

Nr 2
Helen Sundström Hetta blir
Nordmalings nya kommunchef.
Beslutet togs av en enig kommunstyrelse vid senaste mötet.
Helen Sundström Hetta är utbildad ekonom och har en lång erfarenhet av revision och utredningar, bl a åt Nordmalings kommun.
Hon har tidigare varit ekonomichef på Volvo lastvagnar och vice
vd för Västerbottensmusiken. För
tillfället är hon ekonomichef på
Västerbottens museum.

Det är Madeleine som ansvarar
för butikerna och Peters företag
Helgjutet levererar fotbäddar. I
Nordmalingsbutiken hittar kunderna ett stort sortiment skor för
alla åldrar medan de i Umeåbutiken inriktat utbudet till de som
söker bra skor med fotbäddar.
Butiken i Umeå inhyser även
Umeå fotklinik som drivs av nordmalingssonen Petter Lundqvist.
Läs mer på: www.nordmalingsskor.se och www.helgjutet.se.

Till VK säger Helen att: ”Nordmaling har ett jättebra läge
mellan Umeå och Örnsköldsvik.
Ledningen känns också stabil och
det finns förutsättningar för kommunen att fortsätta utvecklas.”
Kurt-Allan Egelby, som är kommunens tillförordnade kommunchef, har ett förordnande fram t
o m 30 juni och kommunalrådet
Madelaine Jakobsson hoppas att
Helen ska finnas på plats redan
från första maj.

Kontaktinformation
Stiftelsen Navet

Nordmalings kommun

Sirpa Kärki
Telefon: 0930-106 90
Mobil: 070-67 22 809
E-post: info@stiftelsennavet.se
Redaktör för Företagsamt

Conny Nordendahl
Telefon: 0930-143 85
Mobil: 073-0345550
E-post:
conny.nordendahl@nordmaling.se
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