Möjligheternas Region är ett samverkansprojekt mellan åtta
kommuner i Västerbottens inland. Projektets målsättning är
att skapa en attraktiv region för fler och växande företag.

HURRA vad ni är bra!
Nu är det lite mindre än ett år kvar av projektet Möjligheternas Region. Under de två år
som projektet hittills har pågått har vi fått stifta bekantskap med många intressanta
idéer, duktiga företagare och driftiga nyföretagare. Kontakta din lokala affärscoach
– kanske kan vi hjälpa ditt företag eller din affärsidé att ta nästa steg…

						

Erika Hjukström, projektledare Möjligheternas region

VÄXTKRAFT – för nya möjligheter
Företag med tillväxtvilja får fördjupad hjälp under en längre tid
med både coachning och experter som kopplas in inom de
områden som företagen har behov. Ett av dessa är Lappland Network Services AB i
Dorotea. Ett entreprenadföretag som har utvecklats och växt genom att inte tvekat
för att ge sig in i andra branscher.

”Jo det stämmer. Just nu står vi för både drift och underhåll av fjärrvärmeverken i Dorotea och Vännäs. Vi har en mobil biokross med egna
transportfordon. Nyligen har vi också förvärvat Doroteasågen där vi
kan erbjuda terminaltjänster.
Växtkraft har hjälpt oss i arbetet med vårt senaste nytillskott – Westel
som bland annat har ett radiokommunikationssystem som täcker en
tredjedel av Norrland. Från Särna till Tärnaby.
Vi har fått hjälp med marknadsföring, coaching, ekonomi och med att
skapa rutiner som fungerar i ett växande företag.
Så ingen tvekan om att Växtkraft har hjälpt oss ordentligt. Det har varit
nyttigt, även om vi inte var med ända från början, superbra.”

Lite fakta om oss…

46

Just nu hjälper vi 46 personer
med innovativa idéer att utveckla
sin idé, söka patent och utveckla
affärsmodellen. Det är en lång process
men minst sju innovationer har blivit
officiellt registrerade eller
redo för försäljning.

7

De flesta hittar till oss
genom annonsering
eller tips från annan.

Torbjörn Tegnander / Lappland Network Services

Suorssá Sense – Jessica bemannar
Jessica Holmgren från Sorsele startade sitt bemanningsföretag med samisk modersmålsundervisning, tolkning för nyanlända och samhällsorientering för nyanlända.
Nu handlar uppdragen mer om städning och annan bemanning.
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72 % träffar oss inte
bara en gång utan vid
flera tillfällen.

”Jag har haft mycket nytta av Mathias Bäcklund som är lokal affärscoach i Sorsele. Han har följt mig hela vägen, från idé till företag.

Han har gett mig goda råd och vägledning om vad jag ska göra i
nästa steg. En jättebra samtalspartner både på bokade tider och vid
akuta funderingar. Egenskaper som för mej varit viktig hos en coach
är en nyfiken, driven och en modig person. En person som lyssnar
aktivt och inspirerar. Jag tycker Mattias varit och är allt detta och
att han dessutom har ett genuint intresse för bygden och företagande säger allt om vilken bra coach vi har i Sorsele.
Mina utvecklingsplaner ligger nu inom turismen och där är jag inte
helt klar ännu. Så jag kommer säkert att få goda råd även inom
detta affärsområdet – om jag behöver.”
Jessica Holmgren / Suorssá Sense AB

Välkommen att kontakta din lokala affärscoach!
DOROTEA

Gabriel Holmlund

072-500 58 16

NORSJÖ

Beatriz Axelsson

072-500 15 30

LYCKSELE
MALÅ

SORSELE

STORUMAN
TÄRNABY

Nina Loughlin

Peder Johansson

Mathias Bäcklund
Mona Olofsson

Karin Lundberg

VILHELMINA Ulrica Burman
ÅSELE

070-310 27 87

070-547 60 80
073-060 21 37
070-343 57 76

Katrin Normark Jonsson 076-136 66 92

upplever att de haft stor nytta av det
stöd de fått av affärscoachen.

Annelie Karlsson är vår innovationsresurs och hjälper
till med utveckling av idéer, tjänster och uppfinningar.
Kontakta Annelie via din lokala
affärscoach eller direkt på
telefon 073-044 37 87
eller på mail
annelie.karlsson@storuman.se.

Hjälp med innovation & uppfinningar

070-344 55 68
070-242 00 92
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