Fler och växande företag
100 nystartade företag

MALÅ

Långsiktigt hållbara
metoder och arbetssätt

SORSELE

VILHELMINA
LYCKSELE

Vilja

5 st
13 st
15 st
11 st
16 st
5 st

STORUMAN
DOROTEA
NORSJÖ

21 st

10 företag med tillväxtvilja som får fördjupad
hjälp under en längre tid med både coachning
och experter som kopplas in inom de områden
som företagen har behov. Flera företag har själva
börjat köpa externa tjänster utanför projektet,
anställt medarbetare och utvecklat nya tjänster.

14 st
ÅSELE

Mål 300 st

20 personer i 12 företag
12 stycken företag har anställt 20 personer
med hjälp av affärsutveckling via projektet.
Unga företagare inspirerar andra unga
till att starta företag
20 personer med utländsk bakgrund har fått information om hur
det är att starta företag i Sverige.
Vi har fortsatt kontakt med flera.

Växtkraft

20

personer får
nyföretagarcoaching

är kvinnor,
resten är män

Coaching och rådgivning i befintliga företag
180 företag
Mål 100 företag
120 manliga och 60 kvinnliga
företagsrepresentanter

ROLLFÖRDELNING

vid möte med personer med företagsidé

”Att vara företagare innebär en
stor frihet att testa sina idéer”

Företagsträffar & seminarier
har genomförts i kommunerna. Både nya och
etablerade företagare har lärt sig mer om företagande och breddat sitt kontaktnät.

MÖJLIGHETERNAS
REGION

Innovationer
Innovationsworkshop i Åsele

där vi lyfte möjligheter att göra verklighet av
sina innovativa idéer och där innovatörer under
en längre tid har fått fördjupad kunskap i hur de
kan gå vidare med sina idéer.

360 inland

Kommunbor i Norsjö fick möjlighet att utveckla
morgondagens innovativa idé genom aktiviteten
360 inland.

Nyföretagarcoaching

200 1/2

• Digitala hjälpmedel
• Samverkan mellan kommuner
• Erfarenhetsutbyte mellan kommuner
• Referensgrupp, ett bollplank
till näringslivsfunktionerna
• Rutiner för arbetsgång och ansvarsfördelning

har genomförts i 5 av våra kommuner.
30 företagare har stärkt sin närvaro och sina
affärsmöjligheter på nätet.

Dialog

• Lokala företagsgrupper & referensgrupper
• Undersökningar

fyrahundra

företagsbesök och möten
har genomförts i de åtta
kommunerna.

24

24 personer med innovativa
idéer hjälper vi att utveckla sin idé, söka patent och
utveckla affärsmodellen. Det
är en lång process men minst
tre innovationer har blivit
officiellt registrerade.

3

”…tips och råd samt
en opartisk syn…”

My Baudou, Lycksele
My Baudou driver det helt nystartade företaget Mys Fotvård i Lycksele och erbjuder
medicinskfotvård.

”Det bästa med företagandet är
mötet med alla människor”

Jenny Holmgren, Vilhelmina
Louis Brosky och Tessa de Wilde, Dorotea
Louis Brosky driver tillsammans med sambon Tessa de Wilde Doro Camp i Dorotea
sedan de flyttade hit från Holland. De hyr ut
stugor, campingplatser och lägenheter samt
samlar och erbjuder aktiviteter för turister.

Gabriel Holmlund på näringslivskontoret i
Dorotea har varit värdefull för paret. Louis
menar att det är svårt att förklara turistbranschen för de som inte arbetar inom
den, men Gabriel har förstått direkt.
– Att vara företagare innebär en stor frihet
att testa sina idéer och utveckla samarbeten
med andra företag, säger Louis. Och att vara
företagare i inlandet ger många möjligheter,
främst för att det är otroligt vackert här.

”Vi vill sätta orten på kartan,
sommar som vinter”

MÖJLIGHETERNAS
REGION

Dorotea | Lycksele | Malå | Norsjö
Sorsele | Storuman | Vilhelmina | Åsele

Jenny Holmgren driver tillsammans med
Märith Ackemo företaget Vilhelmina
Osteopatklinik. Affärsidén är att hjälpa
människor med smärtor och rörelseproblematik med osteopati och walkfeeling
och därmed göra människor medvetna om
orsaken till problemet och att rörelse stimulerar den egna självläkande förmågan.
Möjligheternas Region har gett Jenny tips
och råd samt en opartisk syn, vilket har
varit värdefullt då hon blivit medveten
om olika utvecklingsmöjligheter.
– Mitt mål är att växa som företag och som
företagare, och inom affärsidén har målet
alltid varit att sätta osteopati och walkfeeling på kartan och skapa förståelse.
Att vara företagare i Västerbottens inland
ger en chans att bo kvar i Vilhelmina och
samtidigt göra det jag brinner för.

– Det bästa med företagandet är att jag själv
kan bestämma hur och när jag jobbar, säger
hon.
Möjligheternas Region har gett My
värdefull hjälp, bland annat vad man
ska tänka på avseende lokal, kontrakt
och ekonomi.

”Jag vill också att verksamheten
ska fungera och gå bra för mig
för att jag ska kunna jobba och
må bra.”

– Mitt mål är att kunna hjälpa människor
som behöver ta hand om sina fötter, främst
de som inte har möjligheten att sköta dem
själva, säger My.

Hur använder vi resten av projekttiden
på bästa sätt?

FLER och VÄXANDE företag i Region 8
Det här tycker jag är viktigt att fokusera på under resten av projettiden, t.o.m hösten 2018.

Vi är tacksam för din hjälp med att sprida vad vi
kan göra och hjälpa till med från projektet.
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