
NÄRINGSLIVSNYTT 

POLARVAGNENS GRUNDARE
Bertil Holmqvist som var en av grundarna till Polarvagnen AB har gått ur 
tiden. Att Bertil och Polar har betytt mycket för Dorotea är en sanning 
som vi alla ställer sig bakom.  Vi beklagar hans bortgång och tackar för 
det han gjort och bidragit med till utvecklingen av Dorotea och Polar. 

Polarvagnen har utvecklats till ett företag som många av oss Doro-
teabor har en personlig koppling till, många har jobbat där eller haft 
nära anhöriga som fått sin försörjning därifrån. Många minnen och 
historier kan berättas från bolaget och dess storhetstid. Vem vet, kanske 
har vi inte sett det bästa av Polar än. 

Företaget Polarvagnen AB grundades våren 1964 av Håkan Wallin och Bertil Holmqvist när de började sin till-
verkning av husvagnar i en gammal ladugård i Junselevallen. En oktoberkväll 1966 ödelades fabrikslokalerna i en 
häftig brand, och efter diverse turer hamnade så småningom tillverkningen i Dorotea 1968.
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VÄLKOMNA TILL ÅRETS INDUSTRIMÄSSA I INLANDET
 
Tid: 7 oktober, 10:00-15:00 inkl lunch på Restaurang Malgomaj. (kaffe och mingel från 0930)
 
Plats: Vilhelmina Folkets Hus
 
BAKGRUND
Vår region står inför stora utmaningar. Industrialiseringen i världen är på väg in i nästa utvecklingsfas av utvecklad 
automation, digitalisering men också med större krav på närhet till underleverantörerna.
Flera storföretag flyttar produktion från tidigare lågkostnadsländer tillbaka till Sverige för att vinna i tid, flexibilitet 
och kvalitet Industrins ökade krav på närhet och flexibilitet är en stor möjlighet för inlandets företag.
 
För att kunna ta till vara denna möjlighet i inlandet behöver vi fokusera följande områden: 
Förstå de globala aktörernas krav och förväntningar 
Digitalisering, vi behöver kunna arbeta och styra våra processer genom direktuppkoppling mot våra kunder för att 
möta tids och flexibilitetskraven 
Vi behöver vara kvalitetscertifierade enligt rep branschkrav. 
Vi behöver bygga nätverk för kompetens och resurser, då våra företag är ganska små, jämför den sk ”smålandsmo-
dellen”
 
Agenda den 7 okt, preliminär 
General Electric Health Care i Umeå redovisar sina  krav på  underleverantörer , Sara Lagerfelt Manufacturing Engi-
neering Manager 
 Företagssamarbeten för att öka orderstockarna (Gnosjömodellen), föredragshållare från Småland
 Industrins digitalisering. Innehåll från sjukvård till processindustri
Moderna styr-regler system
Invigning av Inlandets Teknikpark, Region och Länsstyrelse, plats Malgomajskolan, byggnad M2

Varmt välkomna!
 
Inlandets Teknikpark & Process IT i Umeå
 
Anmälan till Stefan Backlund,  Inlandets Teknikpark,  (stefan.backlund@vilhelmina.se)

VÄLKOMMEN TILL INVIGNINGEN  
AV AVDELNINGEN PÅ SJUKSTUGAN
 

TORSDAGEN DEN 1/9 KL 10.00-11.00
 
Mats Erik Westerlund kommunalråd Dorotea kommun och Peter Olofsson landstingsråd invigningstalar.
 
Vi bjuder på kaffe och tårta!  
 
Hjärtligt välkomna!



PÅ GÅNG PÅ NÄRINGSLIVSKONTORET 
En liten sammanfattning av vad vi på näringslivskontoret har fokuserat på under första halvåret av 2016:

Vi har ett antal företagsärenden av olika karaktär som vi jobbar med, med hänsyn till de enskilda företagen kom-
mer vi aldrig att redovisa vilka eller vad vi gör men det är ofta väldigt viktiga ärenden för det enskilda företaget 
och ibland utmanande för oss när vi försöker bidra.

Turistbyrån har omstrukturerat till att bli en Turistinformation enligt det politiska beslut vi har fått under 
våren. Vi jobbar hårt för att få till en ”virtuell” turistinformation där information skall spridas via Info Points och 
webb samt sociala men även traditionella medier. I dagsläget finns fem stycken Info Points i kommunen, Sport & 
Fritid, Hotell Dorotea, Doro Camping Lappland, ICA Lajksjö och ICA Borgafjäll.

Vi har under första halvåret sett 8 stycken nya företag starta upp i Dorotea och vi hoppas att vi skall kunna se fler 
företag som får möta gryningsljuset innan året är slut. Det är oerhört spännande att få följa en entreprenör från 
första mötet med alla funderingar och frågor som man har i början, till att se företagaren skicka sin första faktura.
Vi har fått bidra till ett antal företagsstöd som betalats ut från länsstyrelsen. Alltid roligt att se och vara med på då 
varje stöd innebär utveckling och investeringar. 

För er som funderar på att investera vill vi uppmana er att om möjligt skicka in er ansökan i år då Länsstyrelsen har 
mer pengar att fördela än vad man kommer att ha under 2017. 

Har ni frågor eller vill ha hjälp tveka inte att höra av er, bidraget är oftast 50 % av kostnaden.

Vi arbetar med att förbättra våra egna rutiner, gällande alla typer av företagsärenden. Det kommer att vara en lång 
resa innan vi är där vi vill vara men vi har startat resan och vi hoppas på era åsikter. Vi vill gärna veta hur ni upp-
lever era kontakter med oss.

Vi har under året genomfört färre företagsbesök än vad vi önskat men vi kommer hemskt gärna ut till er företagare 
och hälsar på. Ni får hemskt gärna höra av er om ni önskar besök från oss, antingen kommer bara vi tjänstemän ut 
till er eller tar också kan vi ta med oss någon från politiken. De besök vi har genomfört har varit väldigt trevliga och 
alltid intressanta, vi behöver få höra om er vardag för att vi tillsammans ska kunna ta oss framåt.



MÖTE MELLAN NÄRINGSLIVSKONTORET OCH FÖRETAGARNA
De 17/8 hade näringslivskontoret ett möte med representanter från föreningen Företagarna i Dorotea. Syftet med 
mötet var att få till ett bättre samarbete mellan kommunen och kommunens företagare. 

En av de frågor som diskuterades var kommunal upphandling. Några tankar som diskuterades för att kunna få 
till en bättre upphandling som gynnar alla parter var: bättre dialog inför upphandling, klustersamverkan företag 
emellan samt bättre/högre kompetens hos alla parter. Företagarna tar frågan vidare till diskussion bland Doroteas 
företagare.

En annan sak som diskuterades var utmaningsrätten, dvs ett företags rätt att utmana kommunen på tjänster som 
kommunen av tradition sköter själva. Det kan t ex vara hemtjänst, städning, vaktmästeri osv. Utmaningsrätten kan 
endast tillämpas om kommunfullmäktige beslutar att den skall gälla. En möjlighet med utmaningsrätten skulle 
kunna vara att det sätter press på kommunen som tillhandahållare av tjänster samt att det skapar en marknad för 
andra aktörer att sköta dessa tjänster bättre och billigare. Något för våra politiker att ta ställning till.

Kommunen kommer även att se över sina rutiner gällande frågor och felanmälningar på sina fastigheter.

LOKALER
Dorotea kommun är en stor fastighetsägare som äger de flesta industrihus i  kommunen. Idag klarar kommunen 
inte riktigt av att svara upp till alla önskemål från nya såväl etablerade företag. Under  vintern och fram till nu har vi 
fått in flera förfrågningar om lokaler och i dagsläget saknar vi lokaler. Vi står inför ett läge då vi måste börja fundera 
på att bygga nytt, vilket är ett mycket angenämt bekymmer. 

Vi vill därför uppmana alla som vet att ni har behov av lokaler eller befinner er i ett läge då ert behov är eller kom-
mer bli förändrat av någon anledning, att höra av Er till oss. 

Vi kommer att sammanställa ett material under kommande månad för att få en bättre bild av lokalläget, detta 
kommer sedan att bli ett underlag till politiken.

Vi är tacksamma om ni hör av er till oss på näringslivskontoret!



PRESENTATION AV VÅR TURISTVERKSAMHET MED 
KOMMUNIKATÖR OCH DENNES UPPGIFTER
Enligt politiska beslut har Dorotea turistbyrå under våren och försommaren övergått från att vara en turistbyrå till 
att bli en ”virtuell” turistinformation, där informationen skall spridas via Info Points, webb samt sociala- men även 
tradionella medier. Kommunikatören skall jobba med att få ut uppdaterad och tydlig information till kommunens 
Info Points. I dagsläget har kommunen 
5 stycken Info Points:
• Sport & Fritid
• Hotell Dorotea
• Doro Camping Lappland
• Wiks ICA Lajksjö
• ICA Borgafjäll

I hård konkurrens har Sara Eliasson, Dorotea anställts. Sara har en filosofie kandidatexamen i medie- och kommu-
nikationsvetenskap men även erfarenhet av att arbeta i eget företag med  bl a grafisk design och web. 

KOMMUNIKATÖRENS ARBETSUPPGIFTER ÄR:

• Kommunens Turistinformation
• Att samla in och presentera turistisk information
• Bistå verksamhetsansvarig med intern kommunikation på reguljär basis såväl som vid särskilda  

punktinsatser
• Att vara med och forma och sprida kommunens budskap och varumärke
• Att arbeta med kommunens grafiska profil och att se till att den efterlevs
• Att utvärdera och utveckla kommunens kommunikationskanaler (webbplatser, nyhetsbrev, facebook, etc.)
• Att samordna kampanjer
• Framställa och distribuera kommunens profilmaterial
• Bistå verksamhetsansvariga att skriva pressmeddelanden och artiklar

Kommunikatören ansvarar inte för att svara på frågor i olika forum på nätet och sitter inte heller på all 
information från alla verksamheter inom kommunen. 

Varje enhet och nämnd ansvarar själva för att svara på frågor, lämna information osv om det som händer 
inom deras område. Vill de ha hjälp med att publicera information på kommunens webb, Facebook eller 
andra medier så bistår kommunikatören dem med det.



SAMISKA FÖRELÄSNINGAR
 
Onsdagen den 31 augusti klockan 18.00 bjuder Dorotea Samisk förvaltningskommun 
och Dorotea bibliotek in till två samiska föreläsningar på Biblioteket. Vi bjuder på fika!
Buerie båeteme/Välkommen!!

ÅARJELSAEMIEH I ÅRTUSENDEN
Kraapohke - mitt i Saepmie, nya rön om sydsamerna
Peter Ericson är forskare, författare och sakkunnig, pratar om Saepmies krympmån - fördrivningar och etniska
rensningar. Samer från Borga till Bönhamn. Sedvana, urminneshävd och Nordmalingsmålet m fl mål.
Kunskapsläget: sydsamer / skogs-, sjö-, älv-, fiskesamer och s k sockenlappar,
Ett ume- och sydsamiskt kärnområde i Hammerdals lappmark/Vualtjere/(Vefsn/ Tärna/Ran/Gran).

I RENEN OCH RENSKÖTARENS SPÅR - FRÅN FJÄLLEN TILL KUSTEN I ÅNGERMANLAND
Bernt Ove Viklund har sina rötter på sin mammas sida i södra Lappland. Sedan barnsben har han ett varmt
intresse för renskötarkulturen och arbetar sedan många år som arkeolog. Idag räknas han som en av de allra
mest erfarna vad gäller det samiska landskapet. Han erhöll 2014 en utmärkelse från Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien för sina prestationer. Vid föredraget presenteras arbeten utförda inom Voernese samebys
område från norska sidan av gränsen och ned till kusten i Ångermanland.

KURSEN STÄLLNINGSBYGGNAD, ALLMÄN UPP TILL 9 METER
MÅNDAG 19 SEPTEMBER - PÅ PLATS I DOROTEA

Sedan 1/7 2006 ställer Arbetsmiljöverket krav på att alla som uppför, river eller ändrar en ställning har utbildning.
Allmän utbildning motsvarar kraven för ställningar med en arbetshöjd upp till nio meter. Fallolyckor är den vanli-
gaste dödsorsaken inom byggbranschen och syftet med denna utbildning är att höja medvetandet hos deltaga-
ren samt säkerställa en bättre arbetsmiljö.

För ytterligare information och anmälan:
Kontakta Dorotea Lärcentrum - Margareta Skoog
Tel. 0942-141 91 eller 070-395 39 90
e-post: fornamn.efternamn@dorotea.se
Besöksadress: Parkvägen 1, Dorotea



TOMMA HUS I VÅR KOMMUN
En av de viktigaste faktorerna för oss när vi försöker locka nya invånare till vår kommun är boenden. Idag är det ett 
stort hinder att vi inte har attraktiva boenden att erbjuda till de som är intresserade av att flytta till vår kommun.
    Vi på näringslivskontoret tittar på möjligheten att kunna förmedla hus mellan säljare och köpare. Vi vet att det 
finns en ”kö” på intresserade husspekulanter. Vi vet också att det finns många tomma hus i byarna. Att förmedla 
hus skulle kunna vara en affärsidé för den som är intresserad. 
 

INSPIRATIONSKVÄLL KRING INNOVATIONER
I dagsläget håller vi på att planera en innovationsworkshop som skall hållas i 4 etapper/helger med start i slutet 
av oktober. Workshopen är till för att både inspirera men även lära hur processen från idè till färdig produkt/tjänst 
funkar. Efter Workshopen skall man ha med sig kunskapen för att kunna genomföra sin egen idè.

Inför denna workshop kommer det att hållas en inspirationskväll där ett flertal aktörer kommer att prata kring 
innovationer/processen samt stöd och bidrag mm. 

Till denna kväll är alla välkomna som tycker att det är intressant med innovationer.
Träffen kommer att hållas i Åsele den 21/9. 
Deltagande kommuner blir Storuman, Vilhelmina, Åsele samt Dorotea.

För mera information så är ni välkommen att kontakta Gabriel Holmlund 072-500 58 16 

YOUNG STARTUP DAY
Den 11 oktober kommer Bic Factory att sända live. I Dorotea kommer vi att boka upp ett rum för att kunna titta på 
detta gemensamt. Huvudsyftet är att inspirera unga människor att bli företagare, en av huvudtalarna är Tom Xiong 
som idag driver en startup i Shanghai. Han har drivit ett flertal internetbolag i Sverige, Usa och Kina.
Tre företag som kommer att bli nominerade till ” årets unga företagare ” på Umeågalan, kommer att få en chans att 
pitcha sina företagsideèr för oss.

För mer information titta in på www.bicfactory.se Sändningen kommer att pågå mellan 07:30-10:00.

För mer information är ni välkomna att kontakta Gabriel Holmlund 072-5005816

NÄRINGSLIVSENHETEN 

DOROTEA KOMMUN
917 81 DOROTEA

Besöksadress: Storgatan 42, Dorotea
Telefon: 0942-140 00

www.dorotea.se


