
21 november 2014 kl 18.30 • Hotell Lappland, Lycksele

www.guldkalaset.se
Läs mer, boka seminarier, köp biljetter till festen.
Biljettköp senast 14 november!

Föreslå Årets Guldklimp 

Årets Hållbarhetsföretag 
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Årets Export/Importföretag 

Årets Mediepris 
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Årets Butik 
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Årets Företagare 

Sid 10 – 11

Prolog med seminarier  
kl 11.30 – 15.45
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Region Västerbotten – ny 
medarrangör av GuldKalaset!
Nu är det fjärde året som vi firar framgångsrika företag och företagare på Lyckseles stora, 
gemensamma näringslivsfest – GuldKalaset. Här hyllar vi alla som med idéer, mod och hårt 
arbete skapat utveckling och framgång i Lycksele. Nytt för i år är att Region Västerbotten ser 
GuldKalaset som en strategiskt viktig aktivitet och därför beslutat att gå in som medarrangör.

Från och med i år är det alltså Region Västerbotten, Före-
tagarna, Lycksele Handel, Västerbottens Handelskammare  
och Lycksele kommun som tillsammans arrangerar  
GuldKalaset. Syftet är att visa upp bredden i vårt närings-
liv och belöna dem som lyckats särskilt väl. Framgång  
skapar framgång och vi ska vara stolta över dem som lyckas  
med sin verksamhet. 

Vi fortsätter vår satsning på riktigt bra ljud och ljus så 

att alla kan ta del av det som händer på scenen. Och liksom 
förra året gör vi en extra satsning på maten som baseras på 
lokala råvaror.

GuldKalaset 2014 innehåller en lärande eftermiddag  
med intressanta seminarier och en festlig kväll med middag, 
underhållning och prisutdelning. Vi hälsar alla välkomna 
till ännu en inspirerande dag tillsammans!

Produktionen av tidningen Guldkalaset har skett i samarbete med Tidningar i Norr AB, Lokaltidningen. Tryck Daily Print, Umeå. Annonsförsäljning: Display i Umeå AB.

LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Lilly Bäckund, Lycksele kommun

Rickard Sundbom, Lycksele kommun

Gun-Karin Karlsson, 

Västerbottens Handelskammare

Anna Lassinantti, Region Västerbotten

Erik Fredriksson, Företagarna

Åke Karlsson, Lycksele Handel

Arrangörer:
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GuldKalaset på dagen
Tema: Utmaning Lycksele! Vad är de positiva effekterna av ökad konkurrens?
Fri entré inklusive lunch.

GuldKalaset på kvällen
Festmiddag med prisutdelning och underhållning!

Dagens moderator: Rickard Sundbom, kommunchef Lycksele kommun

11.30 – 12.30   
Mingellunch och utställning/mässa

12.30 – 12.35   
Inledning av Gun-Karin Karlsson, Västerbottens Handelskammare

12.35 – 13.30   
Thomas Ek, vd OBH Nordica. 
Om utmaningen i att lansera ett nytt företag, bygga vidare och etablera ett starkt varumärke.

13.30 – 13.55   
Elisabeth Thand Ringqvist. Vd Företagarna Sverige 
Om ”Nerdonomics”, hur man som företagare vidgar sin marknad genom  
hård specialisering på internet.

13.55 – 14.25   
Håkan Ylinenpää,  CiiR vid Luleå Tekniska Universitet 
Håkan presenterar en nyanserad och för Västerbottens inland mer hopp- 
ingivande bild hur vi kan hänga med innovationståget och utvecklas i  
närheten av mer expansiva marknader.

14.25 – 14.45    
Kaffe och mingel med utställning/mässa

14.45 – 15.10   
Emil Eriksson, världsmästare i Beridet bågskytte 
Lyckselebon Emil berättar om utmaningen att satsa och leva på en  
relativt liten och okänd sport och om sitt deltagande i Svt:s Atleterna.

15.10 – 15.45   
Björn Ferry, OS-guldmedaljör i skidskytte 
Björn Ferry, numera skogsbrukare, affärsman, författare, styrelsearbetare och  
expertkommentator. Hans vision är att kunna bidra till att ställa om Sverige till  
ett hållbart samhälle. Allt för att möta framtidens utmaningar.

Anmälan till Prologen görs individuellt på www.guldkalaset.se senast 14 november.

LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Thomas Ek Håkan Ylinenpää

Emil Eriksson Björn Ferry

Finansiärer:

Konferencier:  Åsa Ivarsdotter 

Underhållning:  
Soulentertainern Samuel Ljungblahd  
med Guns for hire!

18.30 Välkomstdrink med mingel

19.00 3-rätters middag 

22.30 Eftersnack och dans till Amigos 

545:- exkl moms/person

Biljettköp: 
Boka biljetter på www.guldkalaset.se senast den 
14 november. 60:- fakturaavgift tillkommer per 
faktura. Biljetterna hämtas på Hotell Lappland.

Köpvillkor: 
Bokad biljett kan avbokas senast  
den 18 november. Avbokningsavgift 50:-.  
Avbokning därefter debiteras med fullt  
pris såvida inte läkarintyg kan uppvisas.  
Biljetterna kan överlåtas till annan.

GULDMENY
Förrätt: Röding från Wilhelmina, inkokt med 
Lapplands guld, Hjortron, rökt laxmousse serveras 
med Hällnäs örtsallad och hällbröd.

Varmrätt: Härligt smörstekt Hjortytterfilé från de 
friska skogarna i Lappland med svartvinbärsky 
och Ammarnäsplockade kantareller, örtfylld tomat 
serveras med Palsternacksgratäng.

Dessert: Frisk Hallonsoppa  
med vaniljphiladelphia.

Åsa Ivarsdotter

Samuel Ljungblahd

Elisabeth  
Thand Ringqvist
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Vem är din Guldklimp? Kriterierna för 
Årets Guldklimp är:
Årets Guldklimp är ett företag eller en 
person som genom sitt agerande och  
sitt engagemang bidragit till positiv 
utveckling i kommunen eller hjälpt någon 
annan att lyckas bättre i sitt företagande. 
En guldklimp delar med sig av sin  
erfarenhet och kunskap, engagerar sig 
även utanför den egna verksamheten, 
bidrar med sitt nätverk och gläds åt 
andras framgång.

Var med och föreslå den du tycker ska bli Årets Guldklimp 2014. 
Du gör det enklast på www.guldkalaset.se eller med det förslagskort som 
finns i några av Lyckseles butiker. Sista dag för nominering är 7 november. 
Alla förslag sammanställs och Årets Guldklimp väljs av en jury bestående 
av representanter från de fem arrangörsorganisationerna.

LÄS MER OCH NOMINERA PÅ WWW.GULDKALASET.SE

Inom både offentlig och privat sektor blir hållbarhetstänkandet mer  
och mer viktigt. Kraven vid upphandling blir tydligare och privata  
konsumenter vill veta att de varumärken de väljer arbetar med omtanke 
om människa och miljö.

De företagare som arbetar aktivt med dessa frågor har stora möjligheter 
att öka sitt kundunderlag och sin lönsamhet.

Kriterierna för 
Årets Hållbarhetsföretag är:
Årets Hållbarhetsföretag är ett företag som 
genom medvetet arbete med hälso-, miljö-, 
jämställdhets-, mångfalds eller tillgänglighets-
frågor byggt en stabil grund för långsiktigt 
bestående verksamhet. 

Årets Hållbarhetsföretag 
Utdelas av Region Västerbotten
För Region Västerbotten är långsiktig hållbarhet ett av de viktigaste  
målen för det regionala arbetet. Inom begreppet hållbarhet ryms 
många olika saker; miljö- och klimattänkande, mångfald, 
jämställdhet och tillgänglighet. Alla lika viktiga för långsiktig 
framgång. 



Max 4
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Årets Microföretag
Alla har vi varit små!

Kriterierna för Årets Microföretag är:
Årets Microföretag är ett företag med max 4 medarbetare inkl ägare, som t ex genomfört 
nyetablering, lanserat ny produkt eller tjänst, eller på annat sätt nått framgång eller väckt 
positiv uppmärksamhet.

Microföretagen är därför oerhört viktiga för Lyckseles arbetsmarknad. 
Inte bara för de anställda de har idag, utan också för att det är bland 
de minsta företagen den största tillväxten sker. 4 av 5 nya jobb skapas i 
småföretag!

Genom att premiera våra riktigt små företag siktar vi på framtiden!

En uppskattning visar att det är närmare 1000 personer 
i Lycksele som får sin utkomst från ett microföretag – 
företag med max fyra medarbetare inklusive ägare. 

Samverkan med andra företag utanför vår region  
ger oss idéer och bidrar till utvecklingen av Lyckseles 
näringsliv. Den stimulansen och det erfarenhetsutbytet 
lyfter företagen i regionen.
Därför är det så viktigt med företag i en kommun som arbetar med export 
eller import. 

– En viktig aspekt med import/exportföretagens verksamhet är den  
kompetenshöjning som det ger, liksom de arbetstillfällen som skapas, 
säger Gun-Karin Karlsson, affärsutvecklare på Västerbottens Handels-
kammare.

Syftet med priset är att visa på alla de positiva 
effekterna av att abeta med export/import och att 
stimulera fler företag att utveckla sin verksamhet. 

Kriterierna för 
Årets Export/Import-
företag är:
Priset tilldelas ett företag som med 
hänsyn till sina resurser, på ett bety-
dande sätt har utvecklat sin verksam-
het genom att lyckas på en internatio-
nell marknad. Företaget ska under de 
senaste åren ha ökat sin export- eller 
importandel vilken ska uppgå till en 
betydande del av omsättningen. 
Företaget ska ha sitt säte i Lycksele-
regionen.

Årets Export/Importföretag
Utdelas av Västerbottens Handelskammare

– Vi upplever Lycksele som en ort med många företagare och ideella orga-
nisationer som satsar framåt och skapar intresse för Lycksele. Det tycker 
vi är värt att belöna, säger Anders Nyberg, Lokaltidningen och Robert 
Jacobsson, radiostationen Pop & Rock.

Årets Mediepris
Utdelas av Lokaltidningen och Pop & Rock
GuldKalasets Mediepartners Lokaltidningen och Pop & 
Rock delar ut Årets Mediepris. Syftet är att premiera ett 
företag eller en organisation som lyckats bryta igenom 
mediebruset. Det kan vara genom egen marknadsföring 
eller genom att med sina aktiviteter fått uppmärksamhet 
och redaktionellt utrymme i media. I utvärderingen 
bedöms både aktiviteter i tryckta media och etermedia.

Kriterier för Årets Mediepris är:
”Årets medieprisvinnare är ett företag/organisation som genom sin offensiva marknads-
kommunikation stärkt sitt eget varumärke och samtidigt bidragit till att sätta Lycksele på 
kartan i positiv bemärkelse. Vinnaren ska vara verksam i Lycksele kommun.”
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Handelsbanken Storgatan 29, Lycksele • 0950-659 60 • www.handelsbanken.se/lycksele

En riktig bank finns där du finns. Välkommen in! 

Henrik Maria Jonas Anna Eric

070-333 08 74 • Lycksele 
 

Bilbolaget Lycksele
Lilltjärnsvägen 8, 0950-347 00.

Välkomna till Bilbolaget!
✔ Bilhall för nya och begagnade bilar samt transportbilar
✔ Förmånlig fi nansiering för företag och privatpersoner
✔ Auktoriserad verkstad för Volvo, Renault och Dacia
✔ Välsorterad reservdels-/tillbehörsbutik
✔ Däckverkstad med 4-hjulsinställningar för alla bilmärken
✔ Stenskottslagning-glasrutebyten
✔ Tanka - bensinstationTanka - bensinstation

Västra Esplanaden 19
903 25  UMEÅ
090-2066 300              

Umevägen 1
921 45  LYCKSELE

0950-278 90

 NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS 
OCH FÖRETAG SKA VÄXA
Vi vill se fler djärva idéer och fler företag som satsar. Inom alla branscher. Från 
tjänsteföretag till snabbväxande högteknologiföretag. Oavsett vilken satsning du 
står inför, till exempel en internationell lansering, att utveckla en ny produkt, 
en marknadssatsning, köp eller start av företag bör du kontakta Almi. Vi är en 
partner med bredd som erbjuder lån, riskkapital och rådgivning.

Vi finns över hela landet, nära dig. Kontakta ditt regionala  
Almi-bolag eller besök www.almi.se.

Välkommen

Från idéer till framgångsrika företag

Timmervägen 66 • Tel 0950-143 20 • 070-225 58 12 • www.glasmästarn.nu

Glasmästarn & El i Lycksele AB

–Vi kan glas, samt elinstallationer Öppet: 
Mån–tor 07.00–16.30 

Fre 07.00–15.00

ÖHMANS GRUNDAT 1927 • ÖHMANS GRUNDAT 1927 • ÖHMANS GRUNDAT 1927 • ÖHMANS GRUNDAT 1927 • ÖHMANS GRUNDAT 1927 • ÖHMANS GRUNDAT 
1927

ÖHMANS GRUNDAT 1927 • ÖHMANS GRUNDAT 1927 • ÖHMANS GRUNDAT 1927 • ÖHMANS GRUNDAT 1927 • ÖHMANS GRUNDAT 1927 • ÖHMANS GRUNDAT 
1927

Vi klär upp er till fest!

Öppettider 
mån-fre 10-18 • lör 10-15

Storg. 35, Lycksele • 0950-101 31

I Lycksele finns ett utbud inom handeln som är ovanligt för en ort av 
Lyckseles storlek. Bredden gör att de flesta kan hitta det de söker utan 
långa och dyra bilresor. 

– Det är svårt men roligt att välja de nominerade, säger Åke Karlsson, 
ordförande för Lycksele Handel, eftersom det finns så många framgångs-
rika butiker i vitt skilda branscher.

Årets startfält visar verkligen att Lycksele fortfarande är en  
handelsplats att räkna med.

Kriterierna för Årets Butik är:
- Butiken ska ha god lönsamhet, inga  
 betalningsanmärkningar samt sunda finanser  
 under senaste 3-årsperioden.
-  Butiken ska vara väletablerad
-  Arbeta med aktiv personalpolitik
-  Genom gott ledarskap, vara en god förebild  
    och ambassadör för Lycksele.

Årets Butik
Utdelas av Lycksele Handel
Lyckseles butiker är en av grundpelarna för god lokal 
service både till de boende och till besökare. Orten 
grundades som handelsplats och är nu som då navet 
för handeln i inlandet
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Vi försäkrar hela företaget.
Det är helt säkert.
En företagsförsäkring från Länsförsäkringar Västerbotten är heltäckande. Som 
enda fullsortimentsbolag erbjuder vi både sak- och livförsäkringar. Särskild 
omtanke och trygghet för företaget och era anställda följer med vår sjukvårds-
försäkring.
 Om företaget skulle drabbas av en skada, är hjälpen nära. En lokal skade-
reglerare, besiktningsman, riskingenjör, motorexpert eller annan kompetens är 
snabbt på plats. Resurser som sparar på era.

Umeå 090-10 90 00
Skellefteå 0910-73 40 00

Lycksele 0950-347 50 
www.LFvasterbotten.se

SÖKER DU BOSTAD I 
LYCKSELE ELLER ÖRTRÄSK?

Storgatan 21
921 81 Lycksele
0950-169 40
lybo@lycksele.se 

Storgatan 21

www.lyckselebostader.se

Storgatan 21
921 81 Lycksele
0950-169 40
lybo@lycksele.se 

Besök vår hemsida så kanske 
du hittar ditt nästa boende där!

Dressmann 
Med butikschef Åke Karlsson i spetsen har Dressmann sålt kläder 
till killar och män i Lycksele och övriga länet sedan 2003. Hos 
Dressmann är mottot ”no problem” som innebär att butiken har ett 
stort fokus på att lösa sina kunders olika problem och funderingar 
kring kläder. Engagemanget har betalat sig – de blev månadens 
butik i Sverige för juli månad och bäst i Norrland under 2:a kvartalet 
2014. Här mäter man omsättningen jämfört med året innan. 
Personalomsättningen är låg och det breda kunnandet gör att 
kunderna får god service och gott bemötande.

Åhléns 
Åhléns, tidigare Tempo, etablerades i Lycksele 1965 och ser nu  
fram emot sitt 50 – års jubileum nästa år. Styrkan är bredden i 
sortimentet och de generösa öppettiderna som ger kunderna 
möjlighet att handla och inspireras alla dagar i veckan. Åhléns i 
Lycksele är lönsamt och en viktig butik på orten.  Nyckeln till att  
det levereras hög kvalitet och service på Åhléns är förstås det 
kunniga medarbetarteamet. Inom affärsområdet beauty har 
personalen särskild kompetens för att ge kunden så bra service 
och rådgivning som möjligt och genomgående vill Åhléns förenkla, 
förgylla & förbättra. Exempel på detta är en julklappsmorgon den  
5 december kl. 7 – 10. 

Team Sportia
Butiken har funnits sedan slutet av 80-talet men gick med i Team 
Sportia först några år senare. I september 2010 övertogs butiken  
av Katarina ”Kattis” Sandberg och Mikael ”Acke” Axelsson som 
driver den tillsammans med 3 heltids- och 2 deltidsanställda. 
Ambitionen är att erbjuda ett brett sortiment av fritids- och sport- 
artiklar som varierar beroende på säsong och som tilltalar många 
olika målgrupper. Funktionskläder utgör den största delen av 
omsättningen och inköpen görs främst från Team Sportias 
inköpsanslutna avtalsleverantörer men även varor från andra håll 
finns på plats.  
- Det är ett intressant och omväxlande arbete där vår duktiga 
personal har en stor del i framgången, säger Kattis och Acke 
tillsammans.

Mikael Axelsson och Katarina Sandberg

Stina Hägglöf

Åke Karlsson
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Dags att förnya? 
Välkommen in!

Golvkungen

Finnbacksgatan 5A, 921 32 Lycksele • Tel: 0950-101 88
Öppett: Vardagar 7-17.30 • Lördag 10-14

Öppettider: Vardagar 7.00-17.30 • Lördag 10.00-14.00
Finnbacksgatan 5 A, 921 32 Lycksele • Tfn: 0950-101 88

Äldre arbetskraft 
för företag/privatpersoner

Ring 090-12 82 12

Ekonomi • Vaktmästare • Hemservice • Hantverkare

NOMINERAD UMEÅGALAN
2014

™

Vi hjälper privata företag, privatpersoner och entreprenörer 
med t.ex. projektledning och byggledning, CAD-projektering, 
kalkyler, besiktningar, energiutredningar m.m.

Storgatan 28, 1 trp, 921 31 Lycksele. 
Tel 0950-140 09. 

www.lindbergsvvs.se

”Den kompletta leverantören inom rostfritt, 
med fokus på läkemedels - och livsmedelsindustrin”

”Den kompletta leverantören inom rostfritt, 
med fokus på läkemedels - och livsmedelsindustrin”

Alfavägen 1, 921 24 Lycksele 
0950-275 40 • www.texor.se 

I vår breda 
bilpark finner ni:
•	Miljöbilar
•	Bil	med	drag
•	Bil	med	extraljus
•	Minibussar
•	Alltid	fria	mil

Till	Er	som	väljer	att	bli	
Avtalskunder	erbjuder	vi:
•	Fria	leveranser	inom	
	 Lycksele	tätort

•	Ingen	upptankningsavgift

•	Fast	avtalspris,	gäller	också	
	 på	vissa	orter	i	mellannorrland.

•	10%	på	övriga	Avis-stationer

Hyr bil fulltankad med omtanke!

Intresserad? Kontakta Malin 070-715 33 62 
eller på lycksele@avis.se

Sågvägen 1 • 0950-106 06
avis.se

I vår breda 
bilpark finner ni:
•	Miljöbilar
•	Bil	med	drag
•	Bil	med	extraljus
•	Minibussar
•	Alltid	fria	mil

Till	Er	som	väljer	att	bli	
Avtalskunder	erbjuder	vi:
•	Fria	leveranser	inom	
	 Lycksele	tätort

•	Ingen	upptankningsavgift

•	Fast	avtalspris,	gäller	också	
	 på	vissa	orter	i	mellannorrland.

•	10%	på	övriga	Avis-stationer

Hyr bil fulltankad med omtanke!

Intresserad? Kontakta Malin 070-715 33 62 
eller på lycksele@avis.se

Hyr en bil fulltankad med omtanke.
Ring 0950-106 06 eller besök oss på 
Sågvägen 1 i Lycksele. 
Välkommen!

avis.se

Vi kan!
Sågvägen 21 • 921 45 Lycksele • Telefon: 0950 - 134 44, 134 11 • Fax: 0950 - 129 55 • www.remodul.se

Med flexibilitet, hög kvalitet och fullständig kundanpass-
ning av bodar och moduler tillgodoser vi våra kunders 
önskemål och behov i konstruktions- och tillverkningspro-
cessen. Vi är en av Norrlands största bodtillverkare.

Tveka inte, kontakta oss, 0950-134 44, 134 11

Kontorsbodar
Manskapsbodar
Dusch- & Toalettbodar
Evakueringsbodar
Bostadsmoduler m.m

w
w

w
.r

em
od

ul
.s

e

”Green Line-serien” - ett lågenergikoncept med framgång.
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UTMANAREN FRÅN NORR!

– Det är mycket glädjande att se att det är så många företag i kommunen 
som kan visa både tillväxt och god lönsamhet. Tillväxt är viktigt och 
därför är det extra roligt att få dela ut pris till Årets Tillväxtföretag, säger 
Gunilla Johansson, ordförande i Tillväxt- och Plane-
ringsutskottet som utsett de nominerade. 
    De tre nominerade visar på bredden i Lyckseles  
näringsliv – vitt skilda branscher finns med bland  
tillväxtföretagen.

Kriterierna för Årets Tillväxtföretag är:
1.  Tillväxtföretag är företag som:
 - Ökar omsättningen
 - Nyanställer
 - Går med vinst
 - Arbetar med jämställdhet som en tillväxtfaktor
2.  Kriterierna gäller för den senaste treårsperioden och företaget ska drivas på heltid.
3.  Företaget bedrivs som aktiebolag.
4.  Företaget ska vara stabilt och med sunda finanser
5. Företaget ska både vara verksamt och ha sitt säte i Lycksele Kommun
6. Priset kan omfatta företag med ett flertal eller få anställda
7. Företag som leds av både kvinnor eller män ska nomineras

Årets Tillväxtföretag
Utdelas av Lycksele kommun
I Lycksele kommun är fokus på tillväxt är mycket uttalat 
och ambitionerna är höga. Därför har kommunens 
arbete med näringslivsfrågor samlats i Tillväxtkontoret 
som arbetar under ledning av Tillväxt- och Planerings-
utskottet.

LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Anmäl dig till Guldkalaset 
senast den 14 november!

www.guldkalaset.se
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Ge förslag och installera fasadbelysning. Byta till jordade vägguttag och 
fräscha strömbrytare. Byta ut din gamla elcentral till en ny med automat-
säkringar. Åskskydd. Jordfelsbrytare. Energibesparande åtgärder. 
- Ja allt du kan tänka dig!

Ska du renovera huset, stugan eller bygga nytt?

Ring oss så berättar vi mer!

Vi kan hjälpa dig med alla typer av elinstallationer. 
Inget jobb är för stort eller för litet för oss på AC Elektriska.

Fredrik Martens 0950-156 53
Kjell-Arne Öbrand 0950-156 52

Ditt lokala val i Västerbotten.

               

LÖRDAG 29/11

KL.10-15 

bjuder vi på kalas

med EXTRA bra

erbjudanden!

Låt ditt nästa byggprojekt
starta hos oss!
Vi säljer byggvaror för små och stora bygg-
projekt och har allt du kan tänkas behöva 
ifråga om byggmaterial och verktyg. 

Vänd dig till oss - vi servar dig hela vägen!

Storgatan 101, Lycksele
Se kontaktinformation och 
öppettider på bygma.se.

Vi fyller

40 år!

Happy Homes 
Efter ett smidigt och lyckat generationsskifte driver Daniel Nilsson 
Happy Homes i Lycksele sedan 2012 och har utökat företaget 
med butiker i Vindeln och Storuman. Förutom butik med färg, tyg 
och heminredning, tapeter, golv och vägg finns hantverkare som 
snickare, mattläggare och kakelsättare som tillsammans med 
kunden planerar och ger råd vid renovering och ombyggnationer. 
På Happy Homes finns ”de som har roligast på jobbet” enligt Daniel 
vilket bidrar den goda servicen. Idéer för att utveckla och förändra 
finns ständigt och det gäller att ligga i framkant inom branschen. 

Hårbolaget
Hårbolaget är salongen för alla! Här ska kunden, oavsett kvinna, 
man, ung eller äldre, få en helhetsupplevelse och känna sig trygg 
och väl omhändertagen.  Kompetensutveckling är viktigt och 
prioriterat för att vara steget före när det gäller trender och för att 
kvalitetssäkra varumärket. Förutom klipp, färg och form erbjuds 
bruduppsättning, ögonbrynsvaxning eller varför inte en Eurovision 
Song Contest – styling? Hårbolaget vill vara en viktig plats för sina 
kunder där man stannar upp och belönar sig själv en stund och 
därför är prioriteringarna på en god arbetsmiljö väl investerade 
resurser.

Lycksele Sport & Dyktjänst 
Per driver sedan 1984 företaget som VD med sin bror som delägare. 
I början var inriktningen främst försäljning av dyk och sportutrustning 
samt utbildning av sportdykare. Idag utgör ca 90% av verksamheten 
s k anläggningsdyk från Ångermanälven och alla älvar upp till Kiruna.  
Det innebär grovarbete under vatten med inspektioner, åtgärder 
samt uppföljning. Dessutom arbetar man för Räddningstjänsten med 
eftersök samt bärgning vid olyckor. Nyckeln till framgångarna ligger 
i god service och kvalité som har lett till gott rykte i hela landet. Idag 
sysselsätter företaget 15 personer varav 9 är anställda.

Daniel Nilsson

Zarah Munther och Jeanette Karlsson,

Per Bertheim
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Pernilla EmelieHansPeter

Jan Anna Stefan Marcus

Det är vi som är Nordea!

Lycksele
Storgatan 24
0771-22 44 88
nordea.se

Vi tillhandahåller företagslokaler och mark 
för näringslivets utveckling.
Mer information: 
0950-167 23 eller gå in på www.industrihus.se

Se hit!

Vi tillhandahåller företagslokaler och mark 
för näringslivets utveckling.
Mer information: 
0950-167 23 eller gå in på www.industrihus.se

Se hit!

Vi tillhandahåller företagslokaler och mark 
för näringslivets utveckling.
Mer information: 
0950-167 23 eller gå in på www.industrihus.se

Se hit!

Årets Företagare
Utdelas av Företagarna Lycksele

Kriterierna för Årets Företagare är:
Företagaren ska…
- inneha ett betydande ägande av företaget
- aktivt driva företaget
- ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
- genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
- visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
- ha uthålligt god lönsamhet
- inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar. Kriterierna är gemensamma  
 för lokal-, regional- och riksnivå.

Årets Företagare är ett pris för att premiera den som vågat satsa och 
startat en verksamhet – som dessutom är framgångsrik. En uppmuntran 
till dem som tack vare en god idé och hårt arbete skapar både utveckling, 
arbetstillfällen och aktivitet i kommunen.
Erik Fredriksson, ordförande för Företagarna i Lycksele säger:

– Det är lika roligt varje år att utse de tre nominerade eftersom det finns 
så många kvalificerade. 

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin 
kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare.

Priset Årets Företagare skiljer sig på en punkt från 
övriga priser under GuldKalaset. Priset ges nämligen 
till företagaren, inte företaget. Vinnaren av priset 
Årets Företagare går sedan vidare till regionfinalen 
för Västerbotten och har sedan chansen att bli Årets 
Företagare Sverige.

Din lokala
mediapartner!

www.poporock.sewww.lokaltidningen.nu
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LYCKSELE

Låt inte en dyr vattenskada bli beviset på att avloppet måste åtgärdas. Ta reda på hur 

rören ser ut innan olyckan sker.

 Vi spolar avloppet med hetvatten under högt anpassat tryck. Sen gör vi en kamera-

besiktning och funktionskontroll. Hittar vi några fel, lämnar vi en åtgärdsplan över 

hur problemen elimineras. Kontakta oss – vi löser dina problem.

Låt inte en dyr vattenskada bli beviset på att avloppet måste åtgärdas. Ta reda på hur 

rören ser ut innan olyckan sker.

 Vi spolar avloppet med hetvatten under högt anpassat tryck. Sen gör vi en kamera-

besiktning och funktionskontroll. Hittar vi några fel, lämnar vi en åtgärdsplan över 

hur problemen elimineras. Kontakta oss – vi löser dina problem.

Låt inte en dyr vattenskada bli beviset på att avloppet måste åtgärdas. Ta reda på hur 

rören ser ut innan olyckan sker.

 Vi spolar avloppet med hetvatten under högt anpassat tryck. Sen gör vi en kamera-

besiktning och funktionskontroll. Hittar vi några fel, lämnar vi en åtgärdsplan över 

hur problemen elimineras. Kontakta oss – vi löser dina problem.

Låt inte en dyr vattenskada bli beviset på att avloppet måste åtgärdas. Ta reda på hur 

rören ser ut innan olyckan sker.

 Vi spolar avloppet med hetvatten under högt anpassat tryck. Sen gör vi en kamera-

besiktning och funktionskontroll. Hittar vi några fel, lämnar vi en åtgärdsplan över 

hur problemen elimineras. Kontakta oss – vi löser dina problem.

Kenneth Edlund  
Lightforce Sweden AB
Lightforce Sweden AB har agenturer för ett flertal leverantörer. 
Försäljningen sker genom återförsäljare i Sverige och Norden.  
Bland produkterna märks optiska produkter från Kahles Helia, 
Nightforce Optics och Vortex Optics. Kolvar från KKC, GRS samt 
Hogue. Kikarmontage från Warne och Contessa Alessandro. 
Jakttillbehör från Mossy Oak och Battenfield samt belysning från 
Lightforce Australia. Bolaget växer stadigt och räknar med att nå  
en omsättning på 18 miljoner under 2014, en ökning på 15%.

 

Niklas Lindberg, Stefan Broberg,  
Roger Broberg, Fredrik Önhult  
Nya tryckeriet i Lycksele AB
Företaget grundades 1950 och flyttade 1982 till nuvarande lokaler.  
I september 2001 övertog de nuvarande ägarna verksamheten; 
Roger och Stefan Broberg, Niklas Lindberg och Fredrik Önhult.  
Nya Tryckeriet har förutom de fyra delägarna fem anställda. Lycksele 
Annonsblad, som nu är inne på sin 53:e årgång, svarar för ca 25 % 
av intäkterna medan kontorsmaterial i alla former står för ca 10%. 
Resterande utgörs av trycksaksproduktion där traditionell tryckning  
är ca 70% och digital produktion ca 30%. Kunderna utgörs av många 
småföretag men också större uppdragsgivare som IKEA, Frasses  
och Lycksele kommun. Branschen är inne i snabb förvandling och  
de stora investeringarna görs nu på den digitala sidan.

Christer Näsström  
Lycksele Nya Glasmästeri AB
Lycksele Nya Glasmästeri AB startade 1958 med tre delägare. 
Christer Näsströms pappa Sten övertog ensam ägandet i slutet av 
70-talet. Efter att ha jobbat inom företaget sedan början av 70-talet 
tog Christer själv över ägandet ca 2002. Det är ett traditionellt 
glasmästeri med med bilglas, ombyggnad och reparation som bas. 
Bilglas utgör ca 50% av intäkterna på glassidan. För många år sedan 
köptes traktor för att underlätta lossning och lastning av glaslådor. 
Detta utvecklade sig till att bli ett viktigt komplement i företaget. Idag 
utgör traktordelen med bl a snöröjning ca hälften av verksamheten. 
Det är tre medarbetare i företaget inklusive Christer men utökning  
är trolig inom kort.

Kenneth Edlund

Niklas Lindberg, Stefan Broberg, Roger Broberg, 
Fredrik Önhult

Christer Näsström



Guldsponsor

Silversponsorer  

Mediapartners

Lycksele behöver en fest för alla i näringslivet och GuldKalaset skulle  
inte kunna genomföras utan er medverkan. Stort tack till alla sponsorer!

GuldKalasets sponsorer!

Bronssponsorer

Övriga sponsorer

Avis, Golv- & Väggkungen, Glasmästar’n, Texor, 
Handelsbanken, Hultins El, Öhmans Kläder,  

Lindbergs Energi & VVS, Senioruthyrning 

Ansia Resort, Kreditföreningen i Norr, 
Happy Homes, Strömberg & Häggström, Viltboa
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