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Guldkalaset 2015

Välkomna till Guldkalasets 5-års jubileum
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 P å kvällen dukar vi upp 
till fest och vi kan lova 
extra mycket glitter 
och glamour för att  

fira femåringen. Det blir musik 
varvat med en hög dos av 
humor. Maten är självklart 
lokalproducerad så långt det är 
möjligt. 

Artister och allt annat håller 
guldklass för det tycker vi att 
näringslivet i Lycksele förtjänar! 

De är det viktigaste vi har och 
dem ska vi ta hand om. 

Årets arrangörer är Lycksele 
kommun, Företagarna, Väs-
terbottens Handelskammare, 
Lycksele Handel och Region 
Västerbotten.

 
Visst har du anmält dig?

Tiden går fort när man har roligt! I år är det 
 femte gången som vi firar GuldKalaset och 
det tycker vi kräver lite extra pompa och ståt. 
Det magasin du nu håller i din hand är en del 
av detta. Vi hoppas att du känner feststäm-
ningen och kommer och hjälper till att hylla 
våra  modiga och drivna företagare. 

Gun-Karin Karlsson Åke Carlsson Jonas Lundström

Västerbottens Handelskammare Lycksele handel Region Västerbotten

Rickard Sundbom Lilly Bäcklund Calle Franklin

Lycksele kommun Lycksele kommun Företagarna



Annons

Allt för ett smidigt bilägande.
Bilbolaget Lycksele, Lilltjärnsvägen 8, 0950-347 00

4 Bilhall för nya och begagnade bilar samt transportbilar
4 Stort urval av begagnade bilar
4 Förmånlig finansiering för företag och privatpersoner
4 Auktoriserad verkstad för Volvo, Renault och Dacia

4 Välsorterad reservdels-/tillbehörsbutik
4 Däckverkstad med 4-hjulsinställningar för alla bilmärken
4 Stenskottslagning-glasrutebyten
4 Tanka - tankstation

ALLT UNDER SAMMA TAK

B I L B O L A G E T  L Y C K S E L E  Å T E R F Ö R S Ä L J A R E  A V :

Välkommen till
Bilbolaget Lycksele!

Vi försäkrar 
hela företaget.
Det är helt säkert.

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

Lycksele 0950-347 50
www.LFvasterbotten.se

En företagsförsäkring från Länsförsäkringar Västerbotten är hel-
täckande. Som enda fullsortimentsbolag erbjuder vi både sak- och 
livförsäkringar. Särskild omtanke och trygghet för företaget och era 
anställda följer med vår sjukvårds- och rehabiliteringsförsäkring.
 Om företaget skulle drabbas av en skada, är hjälpen nära. En 
lokal skadereglerare, besiktningsman, riskingenjör, motorexpert el-
ler annan kompetens är snabbt på plats. Resurser som sparar på 
era.



 ’’D et här känns 
som en 
spännande 
utmaning, 
fortsätter 

han. Självklart är det mycket 
att sätta sig in i när det gäl-
ler näringslivet och kulturen. 
Fritidsdelen kan jag ju sedan 
tidigare.  
    Lycksele kommun genomgår 
en större omorganisation så nu 
finns det bara en förvaltning 
och den leds av kommunche-
fen. 

Sedan finns det åtta olika 

verksamhetsområden och det 
ena leder Ulf Öhlund. 

– VI HAR ETT UPPDRAG att bli 
effektivare på styrning och 
ledning, berättar han. Vi ska 
också bli bättre ut mot kunden 
och det innebär att vi bland 
annat ska jobba över sektors-
gränserna.  
Det känns naturligt att jobba 
gränsöverskridande mellan 
näringslivet, kulturen och 
fritidssektorn. Det kan bidra till 
att skapa en attraktiv kommun  
och livsviktig tillväxt. 

– DET ÄR VERKLIGEN spän-
nande att få leda det här 
arbetet så att Lycksele blir 
ännu bättre att bo, leva och 
verka i. Vi har ett fantastiskt 
närings- och föreningsliv och 
det tillsammans med kommu-
nens duktiga medarbetare gör 
att vi kan skapa attraktivitet. 
Vi kan verkligen göra skillnad 
det gäller bara att hitta alla 
möjliga vägar att samarbeta. 
Vi tittar väldigt mycket på hur 
vi genom vår trepartssamver-
kan kan skapa tillväxt i den 
växande turistsektorn. Vi har 
redan flera arrangemang som 
har en bra bas i föreningslivet 
och till exempel Motorveckan 
har gått från att vara en ideell 
verksamhet till att utveckla 
näringslivet.  Den är oerhört 
viktigt för både näringslivet 
och kommunen med sina 
ofattbara 60 000 besökare. Det 
sporrar och gör det lättare att 
jobba gränsöverskridande.

ÅREN GÅR SNABBT, det är redan 
fem år sedan GuldKalaset start- 
ade.  Ulf får frågan var han tror 
att Lycksele befinner sig om 
fem år.
– Förhoppningsvis har vi vänt 

eller åtminstone avstannat 
avfolkningstrenden, säger 
han. Vi ska ha förbättrat oss 
avsevärt på svenskt Näringslivs 
ranking, även om vi klev upp 
tre två steg i år så räcker det 
absolut inte. Vi jobbar hårt för 
att skapa goda förutsättningar 
och positiva attityder både på 
hur vi ser på företagare och hur 
vi som kommun sköter oss när 
det gäller tillsyn och myndig-
hetsfrågor. 

HAN TROR ÄVEN på en fortsatt 
utveckling av turismnäringen 
och vill gärna se fler arrang-
emang som Motorveckan 

och Utemässan. Han tilltalas 
av att det börjar som ide-

ella satsningar och övergår 
till bolag. Det visar att kom-
munen arbetar på rätt sätt när 
de jobbar gränsöverskridande 
med kultur, fritid och nä-
ringsliv. En annan spännande 
gränsöverskrid ande aktivitet är 
kommunernas gemensamma 
strävan att locka datacenter-
etableringar till länet. Det finns 
goda förutsättningar att lyckas 
med det anser han då det i lä-
net finns goda förutsättningar 
för branschen och den typen 
av företag. 
– Det är fantastiskt spän-
nande och en stor förmån att 
få jobba med det som kan ge 
attraktivitet och tillväxt, här 
kan vi verkligen göra skillnad, 
avslutar han. 

Porträttet

Ulf Öhlund, verksamhetschef  
för näringsliv, kultur och fritid i Lycksele.
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Ulf Öhlund verksamhetschef för näringsliv, kultur och fritid i Lycksele. 

Han är ny i sin roll men har ändå jobbat se-
dan 2005. Den  ekvationen kanske är lite svår 
att få ihop men allt handlar om Lycksele 
kommuns omorganisation. 

– Jag började min nya tjänst den 1 aug    u sti, 
 säger Ulf Öhlund verksamhetschef för nä-
ringsliv, kultur och fritid i Lycksele. Före det 
var jag fritidschef här i tio år. 

Hans dialekt avslöjar att han har sitt 
 ursprung i Norrbotten men han ångrar absolut 
inte flytten till Lycksele för här trivs han. 
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Vart som helst. När som helst.
www.bussgods.se Busstation Bussgodsombud

Bussgods är ett rikstäckande transportsystem som tar ditt paket vart som helst, när som 
helst. Från Kiruna i norr till Malmö i söder. På följande orter finns vi i Västerbotten!Här finns vi!

Bussgodsterminal



• Vi utför byte av fönster och dörrar 

• Försäljning av fönster och dörrar 

• Renovering av fönster

Fönster och dörrar av hög kvalité till låga priser!

NYHET!
Vi utför sanering av asbest och pcb. Vi utför
provtagning samt sanering inkl. alla tillstånd!
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Skolgatan 10 • Lycksele • 0950-105 57 www.franklin.se

Franklin Fastigheter AB äger och förvaltar drygt 1000 lägenheter 
i Lycksele, Vindeln, Vännäs, Umeå, Nordmaling och Stockholm.

Som hyresgäst hos oss har du förtur om du vill byta 
bostadsort.

En vältrimmad förvaltning med kunniga medarbetare 
gör att vi kan erbjuda Dig:

Välkommen!

• PERSONLIG SERVICE
• CENTRALA LÄGEN
• VETTIGA PRISER

Unna dig tid till annat!
Hyr lägenhet av oss.



Konferencier:  
Bengt Öhman
Underhållning:  
Hat Over Hills
18.30 Välkomstdrink  
med mingel
19.00 3-rätters middag  
och  prisutdelningar
22.30 Eftersnack och  
dans till Stage 

Konferencier är Bengt 
Öhman. Bengt är en 
välkänd komiker och 
underhållare som 
lättsamt och med 
gott humör leder oss 
genom kvällen. 
Han är kanske mest 
känd som en av trotjä-
narna i Lövångersre-
vyn. Hans figurer är till 
exempel Gunder – den 
aning lengräddade 
brorsan  i bröderna 

Henrys eller Anders – 
den evigt unge SAIK 
supporten  med sin 
kick och förkärlek för 
”pulverpumor”.

Kvällens  
underhållning  
är Hat Over Hills.
Hat Over Hills är ett 
coverband från Skel-
lefteå. 

Samtliga medlem-
mar i bandet har sedan 
tidigare en mångårig 
erfarenhet av under-
hållning in för publik 
och spelar på allt från 
privatfester till natt-
klubbar och afterski. 
Deras repertoar består 
av blandade skurar 
med allt från Lasse 
Berghagen till  
AC/DC.

GuldKalaset på dagen

GuldKalaset på kvällen
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Fredag den 13 november är det 5-års jubileum för Guldkalaset, festen för entreprenörer,  
medarbetare,  företagare, innovatörer. Ja – för alla i Lyckseles näringsliv.

Festmiddag med prisutdelning  
och underhållning!

Tema: Möjlig 
 utveckling i ett 
 framtidsperspektiv!

Fri entré inkl lunch.

Dagens moderator:  
Rickard Sundbom,  
kommunchef  
Lycksele kommun.

11.30–12.30 Mingel-
lunch och utställning 
/mässa

12.30–13.00 Att göra  
det omöjliga möjligt, 
Maria Forsséll,  
BioCool.

13.00–13.30 Holländska 
 besökare – en möjlighet
för Lycksele? Anne 
Tusveld,  
Visit Sweden Holland

13.30–14.10 Omvärlden 
och Lycksele, Stefan 

Attefall, f.d. civil- och 
bostadsminister

Eftermiddagsfika

14.40–15.30 Hello Mr. 
Mayor, this is Facebook 
calling.  

Karl Petersen, f.d. 
 kommunalråd  
Luleå kommun.

Menyn baseras i första  
hand på lokala råvaror.

Förrätt
Rökt renstek med timjan 
marinerade svartrötter,  
örtsallad och apelsin- 
vinegrette.

Varmrätt
Wästerbottenbakad lax-
rygg med ört- och grön-
sakssmörsås, serveras 
med persilje potatis.

Dessert
Hjortronpannacotta  
med vanilj och kanel- 
rippel.

●  Kvällens
guldmeny

Helt O.K
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● KÖP BILJETTER TILL FESTEN.  
BILJETTKÖP SENAST 7  NOVEMBER!

WWW.GULDKALASET.SE
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Guldkalaset 2015

Region Västerbotten  
håller på hållbart

 I Investerings- och ex-
portfrämjandet är högt 
prioriterat inom Region 
Västerbottens verksam-

het. Det gestaltar sig genom 
utvecklingen av nätverk, stöd-
funktioner, främjande projekt, 
modeller och marknadsföring.

Utöver att stärka förutsätt-
ningarna för fler växande före-
tag prioriteras internationali-
sering av små- och medelstora 
företag samt utvecklandet av 
digitalisering och affärsmodel-
ler. 

– I de strategier som leder 
vårt arbete är perspektiven 
ganska breda, säger Jonas 
Lundström, tf. chef vid en-
heten för näringsliv- och 
samhällsbyggnad vid Re-
gion Västerbotten. Det som vi 

däremot spetsar till är att de 
regionala förutsättningarna 
måste få driva näringslivsarbe-
tet. Där kan vi till exempel se 
clean tech och besöksnäringen 
som områden där regionen har 
goda förutsättningar att växa.

Ett ökat fokus på det håll-
bara företagandet är till stor 
fördel för Västerbotten. 

I flera undersökningar, 
bland annat en gjord av 
Uminova Innovation, framgår 
det att konsumtionen av miljö-
mässiga och socialt hållbara 
produkter och tjänster ökar. 

Jonas Lundström ser hur fö-
retagen i Västerbotten gynnas 
av de regionala förutsättning-
arna då den internationella 
efterfrågan på hållbara produk-
ter och tjänster ökar också: 

– Här kan vi profilera oss, 
t.ex. genom att främja före-
tagande baserat på orörda 
älvar, ren luft, vatten, skog, 
natur, biologisk mångfald, 
ekosystemtjänster, förnybar 
energi och kyla.

Vid Guldkalaset delar Re-
gion Västerbotten ut priset till 
Årets hållbarhetsföretag. Förra 
året vann företaget Zert AB 
priset som Årets Hållbarhets-
företag. Vid årets Guldkalas 
är tre företag nominerade till 
utmärkelsen. 

Företagen är: Maxmoduler  
AB, Vindelåns snickeri AB och 
 BizTrue AB. 

För andra året är  
Region Västerbotten  
med arrangör av  
Guldkalaset. Med 
hjälp av flera regionala 
 strategier driver 
 Region  Västerbotten 
arbetet med länets 
hållbara  näringslivs- 
utveckling.



Hultins EL,
det lokala

alternativet när
det gäller EL!

070-333 08 74
anders@hultinsel.se

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

Vi hjälper privata företag, privatpersoner 
och entreprenörer med t.ex. projektledning 

och byggledning, CAD-projektering, 
kalkyler, besiktningar, energiutredningar 

m.m.

Öppet alla dagar 8-21

Vi byter namn,
men är fortfarande din lokala elexpert!

Kontakta oss:  Tfn: 0950 - 156 50
   E-post: info@delt.se     www.delt.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!

Det är vi som är Nordea!
130 års erfarenhet av att arbeta i bank till

en ringa medelålder om 39år!
Välkommen till oss!



 H ållbarhet är ett 
 begrepp som 
måste genomsyra 
all form av närings-

verksamhet, med olika tyngd 
på de sociala, miljömässiga 
och hälsorelaterade värdena. 
Hållbarhetsfrågorna gör Väster-
bottens företag bättre rustade i 
konkurrensen om de internatio-
nella investerarna. 

– Vi är stolta över att få vara 
en del av Guldkalaset i Lyck-
sele, säger Anna Pettersson, 
regiondirektör vid Region 
Västerbotten. Det är mycket 
viktigt att uppmuntra och 
uppmärksamma företagens roll 
i samhällsutvecklingen. Extra 
roligt känns det förstås att det är 
femårsjubileum. 

DE NOMINERADE ÄR:

Maxmoduler AB
Maxmoduler gör bod- och 
modultillverkningar. Fabriken 
präglas av smarta flöden till-
sammans med positiv, proffsig, 
noggrann och entusiastisk 
personal. Produkterna är av 
god kvalitet och företaget är 
service- och lösningsinriktat. 
Företaget är väl medvetet om 
trenden kring energibespa-
ringar som byggbranschen ge-
nomgår. Man hittar egna vägar 
att ansluta sig till trenden och även hur den kan utvecklas. 

Det finns ett långt gånget tänk 
kring hur bodar och moduler 
kan konstrueras för att vara så 
energibesparande som möjligt, 
bland annat genom använd-
ning av högisolerat mate-
rial, snålspolande armaturer, 
nattsänkning på värme och 
ventilation och mycket mer. 
Detta leder till att Maxmodu-
lers bodar är 50 procent energi-
snålare än standardbodar.

Vindelåns snickeri AB
Vindelåsens snickeri är ett tred-
je generationens företag med 
Kunderna, medarbetare och 
bygden i fokus. Man tillverkar 
ytter- och innerdörrkarmar till 

kunder på den nordiska mark-
naden samt de brittiska öarna. 
Företaget har en stark eko-
nomi, är en stimulerande och 
utvecklande arbetsplats och 
har en skonsam miljöpåverkan. 
Produktionen är toppmodern 
och effektivitetsmaximerad 
för att både medarbetare, kund 
och miljö ska må bra. LEAN är 
välintegrerat i det vardagliga 
arbetet, vilket bland annat 
minimerar överproduktion, 
väntan, transport, felaktiga 
processer, onödiga rörelser, och 
outnyttjat humankapital. 

BizTrue AB
BizTrue har utvecklat en 
innovativ internetbaserad 

ekonomitjänst. Detta resulterar 
i att traditionellt revisorsarbete 
med stora mängder pappers-
hantering och fysiskt resande 
försvinner. Tjänsten erbjuder 
bokföring, rapporter och eko-
nomiskt underlag anpassat för 
såväl små som större företag. 
Tjänsten effektiviserar kun-
dernas arbete och ger snabba 
och relevanta resultat. All 
funktionalitet ligger i molnet 
och det enda som behövs för 
att ett företag ska få full koll på 
sin ekonomi  är internetupp-
koppling. 
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Årets Hållbarhetsföretag

Utdelas av Region Västerbotten

KRITERIER:
● Årets Hållbarhetsföretag är 
ett företag som genom medvetet 
arbete med hälso-, miljö- el-
ler jämställdhetsfrågor byggt 
en stabil grund för långsiktigt 
 bestående verksamhet.

Christer Hedlund, Maxmoduler AB.

Samuel Jacobsson och Rickard Jacobsson, Vindelåns snickeri AB.

Ann-Mari Sandberg, BizTrue AB.



Årets Guldklimp

Prolog

Är du årets guldklimp?
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2015
KRITERIER:

● 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.

 H jälp oss och föreslå 
vem du tycker för-
tjänar att bli Årets 
Guldklimp 2015.  

Gå in på www.guldkalaset.
se och föreslå din kandidat. 
Du kan också söka upp ett 
förslagskort som finns i några 

av våra butiker här i Lyck-
sele. Vi vill ha din  nominering 
senast den 1 november. Utifrån 
de inkomna förslagen väljer 
juryn sedan årets guldklimp. 
Kanske är det din tur i år! Juryn 
består av representanter från 
arrangörsorganisa tionerna.

 Frågan är om inte årets 
Prolog överglänser 
alla tidigare års, men 
så firar vi också fem 

år. Det ska synas även här. Da-
merna först brukar det heta. 

Vi börjar med Maria Forsséll, 
VD för Biocool, en riktig raket 
som vann DI:s  gasellsprång i år. 
En företagsledare som gör det 
omöjliga möjligt berättar om 

sin resa. En genuin entreprenör 
och en fantastisk estradör.  

Anne Tusveld från Visit 
Sweden Holland vill istället 
få andra att resa. Hon kan det 
mesta om vad en besökare vill 
se och uppleva. Frågan hon 
ställer är om Lycksele vill och 
kan presentera det holländarna 
efterfrågar när de ger sig ut på 
äventyr. Trender, resvanor och 

potential är ämnen hon berör i 
sin spaning ut mot omvärlden.

Karl Petersen, är ett namn de 
flesta antagligen stött på. Har 
man varit i Luleå, kanske på 
hockey, har man nog träffat på 
honom. Karl Petersen var kom-
munalrådet som alltid tog sig 
tid att prata med kommunens 
medborgare. Självklart svarade 
han också när Facebook ringde 

och sa: ”Hello Mr Mayor, this is 
Facebook calling. 

Till sist, en ortens son som väl 
inte behöver någon närmare 
presentation – Stefan Attefall. 
Pappa Konrad Lindström var 
båtbyggare. 

I dag är Stefan kanske mest 
känd för Attefallshuset.  Med 
ett så starkt startfält kan vi lova 
er en fantastisk Prolog!



Transportlösningen för dig!

www.nordemansbil.se

NORDEMANS BIL AB/BIL NORD AB
är återförsäljare för VOLKSWAGEN,
AUDI, SKODA och SCANIA i norra
Ångermanland och södra Lappland
- från kust till fjäll...

För att möta de högt ställda kraven på
service och underhåll har vi modern
utrustning och välutbildade medarbetare.
Detta borgar för hög kvalité på utförda
tjänster och optimala transport- och
finansieringslösningar för dig!

Lycksele Bostäder AB
Storgatan 21

921 81 Lycksele
0950-169 40

lybo@lycksele.se 

Söker du bostad i
Lycksele eller Örträsk?
Besök vår hemsida så kanske du 
hittar ditt nästa boende där!
www.lyckselebostader.se



Gör en bra

Välkommen att höra
av dig till oss!

CC Lycksele
Stråvägen 27 • Telnr 070-327 57 93

lycksele@crawfordcenter.com

Vi gör ett

paketpris på

ytterdörr och

garageport!

Vad är så speciellt med oss?
Hos oss är det lokala bankkontoret banken. 
Det är kontoret som känner dig och kan ge råd utifrån dina behov. 
Det är också kontoret som fattar besluten och kan den lokala marknaden. 

Välkommen in till oss!

Anna-Karin Öhnerud     
Kontorschef Lycksele
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Årets företagare 

 D en som vinner pri-
set går sedan vidare
i Företagarnas 
tävling i länet för att 

sedan också tävla på riksnivå. 
Att bli Årets Företagare i Lyck-
sele är ändå nog så fint som att 
bli Årets Företagare i Västerbot-
ten eller i Sverige.  

Priset går till den som visar 
att den har vågat satsa på att 
starta ett företag och som 
sedan har visat sig vara driftig 

nog att skapa ett framgångsrikt 
företag.

–  Det här är viktiga personer 
för Lyckseles fortsatta utveck- 
ling, säger Calle Franklin, 
 ord förande för Företagarna 
Lycksele. 

Det är inte enkelt att utse 
pristagaren, mest på grund av 
att det finns så många kompe-
tenta företagare som förtjänar 
uppmärksamheten. 

Årets Företagare delas ut till 

en företagare som utfört en 
prestation i sin kommun och 
som fungerar som en förebild  
för andra företagare. 
 

Det här priset är lite annorlunda, det delas  
nämligen ut till en företagare, inte till företaget. 

Årets företagare i Lycksele 2015
hemlighålls till 13 November

KRITERIER:
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 betalnings-
anmärkningar.
● Kriterierna är gemensamma för 
lokal-, regional- och riksnivå. 



Vi gör det svåra - lite enklare
Vänd er med förtroende till oss när det gäller;

Tjänstepensioner, sparande/fonder, placeringar, 
personförsäkringar, pensionsutredningar mm

Dennis Tossman, försäkringsmedlare
Lena Lundmark, försäkringsmedlare
Jonas Boman, försäkringsmedlare
Maria Alfredsson, mäklarassistent

Umevägen 1, Lycksele. Telefon 0950 - 278 90
V Esplanaden 19, Umeå. Telefon 090 - 20 66 300

Remodul är en av Sveriges största modultillverkare.
Vi följer principen för Svensk byggtradition, där allt virke 
kommer från våra fina norrländska skogar. 
Vi tillverkar kundanpassade moduler för kontor, personal, 
wc/dusch, evakuering m m.
Remodul är 100% Lyckseleägt!

Moduler iGuldklass!

Moduler iGuldklass!

Sågvägen 21
921 45 Lycksele
0950 - 134 44
remodul.se

Ny 
produktionslinje!



 En absolut nödvändig 
faktor för en levande 
ort är ett bra lokalt 
utbud av varor. I 

Lycksele finns det flera fan-
tastiska butiker som erbjuder 
befolkningen och besökare ett 
utbud som knappt ens finns att 
skåda i större städer. 

Det är många som förvånas 
över hur staden kan hålla igång 
handeln på det sätt det görs.  
Vi kan till och med drista oss 
till att påstå att det finns många 
prisvärda alternativ för just den 
här utmärkelsen. 

Uppgiften att utse vinnaren 
blir tuff, men det är fantastiskt 
bra för Lycksele! 

 
Utdelas av Lycksele Handel

DE NOMINERADE ÄR:

VILLA VEJA
Idé och handelsgård
Den ekonomiska föreningen 
startades upp 1999 av nio 
kvinnor med stort intresse för 
hantverk. I dag består styrelsen 
av sex personer varav fyra är 
kvar sedan starten.  Konceptet 
bygger på att personer lämnar 
in sina alster till försäljning 
sedan ett produktråd fattat 
beslut. Cirka 100 inlämnare 
finns från Kurravaara i norr 
till Vetlanda i söder. Förutom 
den grundläggande affärsidén 
att driva handelsgård jobbar 

den ekonomiska föreningen 
aktivt med att dels främja och 
inspirera inlämnare att gå från 
hobby till att starta företag 
och dels att bedriva ett aktivt 
samarbete med Arbetsförmed-
lingen och Försäkringskassan 
för att stötta personer som vill 
hitta en väg tillbaka till arbets-
livet. Personalen som faktiskt 
är ansiktet utåt för butiken är 
väldigt viktig och betydelse-
full. Villa Veja har ett flexibelt 
arbetssätt och försöker alltid 
hitta lösningar för grupper och 
besökare, även om det är på 
självaste nyårsdagen.

 
NORDEMANS BIL AB 
Håkan Forsberg, försäljnings-
ansvarig för person och trans-
portbilar berättar att bolaget 
har anor från slutet av 50 talet. 
Nordemans Bil är auktoriserad 
återförsäljare för Audi, Volks-
wagen, Volkswagen Transport-
bilar och Skoda. Dessa märken 
tillsammans står för markna-
dens bredaste sortiment.

Tillsammans med ser-
vicemarknadschef Tomas 
Långström arbetar man 
målmedvetet med att ge alla 
kunder en mycket god service. 
Målsättningen –  att alla skall 
var utomordentligt nöjd.

På årsbasis säljer man ca 230 
nya och begagnade bilar. Med 
en komplett serviceanlägg-
ning som innefattar verkstad, 

reservdelar, lack och skade-
verkstad kan man leverera 
det kunden behöver. Nyligen 
förvärvades Lycksele Gum-
miverkstad med tre anställda, 
dessa levererar däck till tunga 
och lätta fordon och huserar 
numer i samma lokaler. All 
service på samma plats.

I samma lokaler finns även 
Bil Nord, auktoriserad för Sca-
nias lastbilar. VD för Bil Nord är 
Göran Vestman tillika lastbils 
försäljare. 

Hos Nordemans Bil och 
Bil Nord arbetar idag cirka 45 
personer. Kundbasen är från 
Lycksele samt inlandskom-
munerna. Nätet har blivit en 
alltmer viktig försäljningskanal 
mot kunderna. Nordemans Bil 
satsar långsiktigt på Lycksele. 
Man satsar självklart på god 
service till sina kunder, men 
nyckeln till framgångarna är 
personalen. Dessa erbjuds olika 
former av friskvård för ett bra 
engagemang och välmående. 
Satsningarna på personalen 
bidrar givetvis till det goda 
engagemanget och den låga 
personalomsättningen, har 
man börjat på Nordemans Bil 
blir man oftast kvar. Man har 
bland annat ett eget gym för 
personalen. Man deltar aktivt 
i föreningslivet med samma 
inriktning som generalagenten 
och dessutom sponsrar man 
några talangfulla individuella 

idrottare. Nordemans Bil har 
ett gott samarbete med övriga 
företag och yrkesprogrammen 
på Tannbergskolan, som man  
 anser levererar mycket kompe-
tenta medarbetare. 

SK MÖBLER AB
SK Möbler slog upp sina portar 
1995 och har sedan dess sålt 
möbler, belysning och hemin-
redning. Samuel Sikström, som 
redan i unga år älskade att sälja, 
levde sin dröm fullt ut då han 
startade SK Möbler tillsam-
mans med Kristina Johansson. 
Sedan ett antal år tillbaka är han 
ensam ägare av butiken och de 
sista åren har dessutom varit 
lite extra innehållsrika när hans 
dåvarande butik drabbades 
av en brand. Trots det var han 
snabbt i gång igen i provisoriska 
lokaler och sedan 2014 drivs 
SK Möbler i en uppfräschad 
butikslokal där Samuel och 
hans medarbetare tar emot sina 
kunder med hög kompetens 
och gott värdskap. Antalet 
anställda har under åren ökat 
från dåvarande 2 anställda till i 
dag 5 ½.  Samuel ser positivt på 
framtiden och han fortsätter att 
drömma och planera – vad det 
blir får framtiden utvisa.

Årets Butik

Många prisvärda butiker

KRITERIER:
● Butiken ska ha god lönsamhet,  
inga betalningsanmärkningar samt 
sunda finanser under den senaste 
3-års perioden.
● Butiken ska vara väl etablerad
● Arbeta med aktiv per sonalpolitik
● Att genom gott ledarskap, vara 
en god förebild och ambassadör för 
Lycksele.

På bild: Monica Lundmark och Ann-Christin Dahl. Saknas på bilden: Annalena 
 Norberg, Ewa Carlewald, Ewa Östergren, Gudrun Holmgren.

Håkan Forsberg, Nordemans bil AB

Samuel Sikström, SK Möbler AB.
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Årets Tillväxtföretag

Lönsamma företag  
med tillväxtfokus

 E tt näringsliv som 
vi kan vara stolta 
över symboliserar 
Lycksele.  Här finns 

ambitioner och tillväxtfokus. 
Båda lika viktiga för Lyckseles 
framtid och för företagens 
framgångar. Kommunens 
Tillväxtkontor strävar efter att 
underlätta och arbeta för att 
företagen ska lyckas med sina 
satsningar.  Det är en självklar 
satsning då en bredd i närings-
livet och lönsamma företag är 
en av de viktigaste nycklarna 
för en framgångsrik kommun.  
Lycksele kommun vill genom 
sitt pris uppmuntra företagen 
och visa hur viktiga företagen är 
för kommunens välbefinnande. 

Utdelas av Lycksele kommun

DE NOMINERADE ÄR:

Auto Blå AB
Företaget som snart firar 25 
år startades med fokus på 
personbilar. Bilförsäljning och 
bilverkstad var inriktningen 
fram till 2010 då företaget 
slutade med bilförsäljning och 
satsade på verkstad och skoter/

ATV försäljning, vilket var 
en lyckad satsning. Det som 
ytterligare stärkte bolaget var 
samarbetet med Mekonomen 
verkstad. Det har lett till ökad 
sysselsättning och att företaget 
i dag är inne i en expansiv fas. 
Lokalerna räcker inte till så var 
uppmärksam på att det börjar 
hända grejer ute på Auto Blå 
2016! 

Här arbetar man också 
aktivt med marknadsföring, 
kompetensutveckling hos 
medarbetarna och att nå nya 
målgrupper genom att bidra 
till att öka både skoterkunskap 
och skoterintresse hos tjejer i 
Lycksele.  

Kundvård och god service är 
något som Auto Blå prioriterar 
högt.

DEAB
Digital Equipment AB
2004 började Michael Larsson 
driva företaget i egen regi. Den 
huvudsakliga inriktningen 
är försäljning av kopiatorer/ 
skrivare men kaffemaskiner 
och ingredienser till dessa är 
på sistone den produkt som 
kraftigt ökat i försäljning. I 
Västerbottens inland sker de 
flesta affärerna och Michael och 
hans två medarbetare sköter 
både leveranser samt service 
och support till sina kunder. 
De nya och större lokalerna 
som finns vid Lyckseles södra 
infart är mer anpassade för 
att klara hanteringen av alla 
maskiner, så logistiken går allt 
snabbare. Därför finns planer på 
att nyanställa men Michael har 
också andra idéer som han just 
nu funderar på att förverkliga 
inom den närmaste tiden.

Lycksele Bildemontering
Lycksele Bildemontering är 
sedan 2003 ett familjeägt 
företag där Ulf Jonsson är VD. 
Företaget har sedan dess satsat 
rejält på webbutveckling och 
internet sedan man 2006 

inrättade ett nytt datasystem. 
2012 öppnades en webshop och 
nu levererar man bildelar till 
Turkiet, USA – ja, till världens 
alla hörn. Bildemonteringen blir 
i och med detta en stor kund 
till Bussgods och Posten genom 
att skicka totalt 10 000 kolli per 
år! Ett samarbete ihop med det 
29 största demonteringarna i 
Sverige gör att man via webben 
har tillgång till varandras lager 
och kunden får hjälp att hitta 
sin produkt oavsett vem man 
kontaktat. I dag har företaget 
17 anställda inom verkstad och 
sälj och de tar hand om fordon 
som antingen är gamla och ska 
skrotas eller som är försäkrings-
skador. Och finns det någon 
hund som vaktar på området? 
Nej, modern kameraövervak-
ning är det så klart, Lycksele 
Bildemontering är ju i framkant 
när det gäller teknik!

Lage Olsson, Lotta Franklin Lenner, Joakim Backman, Auto Blå AB.

KRITERIER:
● 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 före-
taget 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

Michael Larsson, Deab.

Ulf Jonsson, Lycksele Bildemontering.



Välkommen till vårt
härliga julbord!
Hemlagade, närproducerade specialitéter 

 

Middagsjulbord  425 kr

 

Lunchjulbord  295 kr
Datum hittar ni på vår hemsida www.ansia.se

PAKETERBJUDANDE
se vår hemsida www.ansia.se

www.hvgruppen.se  •  emil@hvgruppen.se

Måleri
Jörgen Renström  •  070-3814190

Badrum & Mattläggning
Emil Dahlgren  •  070-6084624

Plåtslageri
Ludwig Isaksson  •  070-6995253

“Tack alla som varit med och letat  
efter min son... Jag sitter med 
honom i ambulansen nu. Han mår 
efter omständigheterna bra.”
Efter 18 timmar återfanns den 2-årige pojken som  
försvunnit från sitt hem. Han hittades av Missing People, 
kraftigt nerkyld men annars välbehållen. En sann historia 
med ett lyckligt slut som berör oss alla.

Cartesia - huvudsponsor till Missing People Sweden 

Karossvägen 3B - 921 45 Lycksele
Facebook.com/AutoBlaAB

autobla@autobla.se
www.autobla.se
0950 - 120 81

Hyr där proffsen hyr.

Vi hyr ut maskiner, verktyg och utrustning för stora som små byggprojekt.
Lycksele 0950-40 29 30   Umeå 090-70 83 90   www.lemaskin.se

Öppet: Mån–tors 07.00–16.30 • Fre 07.00-15.00
Timmervägen 66 • Tel 0950-143 20 • 070-225 58 12

www.glasmästarn.nu

20%
RABATT

på en valfri vara 
till ordinarie pris

Storgatan 35
Lycksele • 0950-101 31

Öppettider:
mån-fre 10-18

lör 10-15

Klipp ut & ta med!
Kupongen är giltig på Öhmans Kläder t.o.m 14/11 - 2015
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Alfavägen 1, 921 24 Lycksele 
0950-275 40 • www.texor.se

 

”Den kompletta leverantören inom 
rostfritt, med fokus på 

läkemedels - och livsmedelsindustrin”



Årets Microföretag
Många bäckar små
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KRITERIER:

● Årets Microföretag är  
ett företag med max 
fyra med arbetare inklu-
sive ägare, som  genomfört 
 nyetablering, lanserat ny 
produkt eller tjänst, eller 
på annat sätt väckt positiv 
uppmärksamhet.

 L yckseles livsnerv kan 
man nog diskutera 
vad det är, men en sak 
är säker att utan våra 

 små företag skulle det se an-
norlunda ut. Många bäckar små 
– ni vet.  Företag med max fyra 
 anställda  inklusive ägaren utför 

en sjättedel av ortens arbetstill-
fällen. 

Hela 1 000 personer försörjer 
sig  genom dessa bolag. 

Vi tror att de kommer att bli 
ändå viktigare i framtiden, så 
självklart måste de också pre-
mieras.

Årets Export/Importföretag

Företag som vidgar våra vyer

 Det är extra berikande 
med företag som 
vidgar sina vyer. 
De bidrar med nya 

idéer och hittar kanske också 
nya framkomliga vägar. För 
Lycksele kommun är det extra 
värdefullt med företag som 
vidgat sin marknad och expor-
terar produkter långt utanför 

kommunens gränser. Minst 
lika viktigt är de företag som 
bidrar på den lokala marknaden 
genom nya och nödvändiga im-
porter. Västerbottens Handels-
kammare vill genom sitt pris 
inspirera och stimulera företag 
att utveckla sina marknader.  
Utdelas av Västerbottens 
 Handelskammare

KRITERIER:
● Priset tilldelas ett företag som 
med hänsyn till sina resurser, på 
ett betydande sätt har utvecklat 
sin verksamhet genom att lyckas 
på en internationell marknad.
Företaget ska under de senaste 
åren ha ökat sin exportandel 
vilken ska uppgå till en betydande 
del av omsättningen
● Företaget ska ha sitt säte  
i Lyckseleregionen.

Årets Mediepris

De sticker ut i mediebruset

 Det blir allt svårare att 
synas, men en del 
 företag hittar nya 
vägar och lyckas nå 

ut mitt i allt brus. Dessa företag 
vill Lokaltidningen och radio-
stationen Pop & Rock uppmärk-
samma. 

Det kan vara företag som hittat 
nya kanaler eller som helt enkelt 
har lyckats bli redaktionellt ma-

terial i så kallad ”gammelmedia”.  
Ett lite extra spännande pris 
 eftersom medieutvecklingen 
i dag är snabb och nya kanaler 
dyker upp hela tiden. I Lycksele 
finns det mycket som är spän-
nande och en del företag ligger 
långt fram i sin medieexponering.  
 
Utdelas av Lokaltidningen  
och Pop & Rock

KRITERIER:
● Kriterier för Årets mediepris 
är: Årets medieprisvinnare 
är ett företag/organisation 
som genom sin offensiva 
marknadskommunikation 
stärkt sitt eget varumärke och 
samtidigt bidragit till att sätta 
Lycksele på kartan i positiv 
bemärkelse.  Vinnaren ska vara 
verksam i Lycksele kommun.





- Alla sponsorer för Motorveckan 2015 • www.motorveckan.se -

Motorveckan
Föreningen Motorveckan tackar alla besökare, sponsorer, förköpsställen, 
andra samarbetspartners, ideellt arbetande, polisen, räddningstjänsten, 

sjukvården, kommunen och alla ni andra som på något vis hjälpt oss. 

Vi hälsar alla välkommen tillbaka till Lycksele 
och till Motorveckan 2016 den 23-30 juli !

Franklin Fastigheter • Ansia Resort • Z-aim • ICA Supermarket • Lindbergs Energi & Vvs • Lycksele Taxi 
Kuusakoski • Swoosh • Vallners El & Mekaniska • Wist • Länsförsäkringar Västerbotten • Statoil  
Ögrens El & Kylteknik • Hultins El • VB Maskiner • TM Konsult • Norrmiljö i Lycksele • Anders Lundholms Åkeri 
Danica Foods Bussgods • Nya Tryckeriet • Peders Ventilation & Allservice • ICA Nära Norrmalm • PWC   
ZACT Entreprenad • LITA Byggkonsult • Teknisk Fastighetsservice • Bygma • Elkedjan • Linsa Optik  
Kafå-Grävtjänst • OKQ8 • Arctic Bus • Lilla Bageriet • Salong Harmoni • Golden Bar • Bilvaruhuset 
Ofeliia • Kattisavan Camping & Stugby • Shell Lycksele • Remodul • Frasses • MUEK • Lycksele Handel 

Vi presenterar kompletta kaffelösningar som ger 
dig helt nya möjligheter att njuta av kafferasten. 

Våra kaffemaskiner är anpassade för lättskött 
drift och snabb service för arbetsplatser, butiker, 
konferenser, hotell, restauranger, caféer och 
frisörsalonger.

Hör av dig till oss så presenterar vi en unik 
lösning utifrån ditt behov.

Vi har även försäljning av kaffe, kaffebönor 
samt andra ingredienser på lager!
VÄLKOMMEN

Utskrifter?
Skanning?
Sökbarhet?
Kopiering?
- Vi löser det!!

Tel. 0950-375 55 • info@deablycksele.se

Kaffesugen?

www.deablycksele.se



Här ger vi våra bästa tips till dig som verkar för välmående och 
 väl fungerande medarbetare och organisationer. Handboken ger 

noitaripsni för insatser i vardagen och vägledning för att arbeta
 långsiktigt med organisation, ledarskap och hälsa. Beställ hand - 
boken kostnadsfritt eller ladda ner den på previa.se/handbok

Previa arbetar med att utveckla verksamheter med fokus på 
”Den mänskliga faktorn”. Med våra erfarenheter vet vi hur vi kan 
få den att arbeta för dig och skapa resultat.

Kontakta Conny Sjögren, 090-71 88 18, om du vill veta
mer om hur Previa kan stödja dig och din organisation.

 

                Läs mer  på www.previa.se

Previas handbok 
för ett bättre arbetsliv

  

Resultat genom 
människor

Previa är Sveriges ledande företagshälsa.  Vi hjälper företag och o�entliga verksamheter
att skapa arbetsplatser där medarbetare, chefer och ledare trivs och skapar resultat.

Vi hjälper såväl stora som små kunder med  
berg- och naturgrusmaterial. Vi erbjuder dig  
även maskin- och transporttjänster.

Välkommen att kontakta oss för prisuppgift 
och offert. Du når oss på 0733-84 89 50.

Låt oss hjälpa  
dig med dina projekt

swerock.se   cliffton.se
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Sponsor / Guld Mediapartners

Sponsor / Silver

Sponsor / Brons

Hultins El, Lindbergs Energi & VVS, Texor, Öhmans kläder, Ansia Resort, Coop 
Auto Blå, Cartesia, Glasmästarn, Hantverksgruppen, Swerock, L E Maskin

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


