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FÖRETAGSBESÖK HOS KVALITETSSKOG NORR AB OCH
LAPPLANDS TIMMER OCH TRÄ.

Vi besökte Lennart och Sofia Sjödin i Norrfors som
driver företaget Kvalitetsskog. 
Lennart har drivit enskildfirma sedan han var 16 år
gammal.

Ganska direkt efter utbildning och militärtjänstgöring så
fick han förfrågan från Höbolaplant och Graningeverken
(nu båda SCA) om att ta på sig skogsvård på
entreprenad, den enskilda firman växte och 1998
bildades aktiebolaget Kvalitetsskog Norr AB.

Idag har den manuella skogsvården minskat till förmån
för ökad mekanisering inom skogsbruket.
Men trots det så fortsätter Kvalitetsskog att utvecklas!

Vi har även åkt ut till Varpsjö för att besöka Lars
Danvind som ganska nyligen startat upp sitt företag:
Lapplands Timmer och Trä.
Lars jobbade tidigare på Vattenfall team ledare men
beslutade i vintras att växla om och göra sin hobby till
verksamhet. Han sa då upp sig på vattenfall och
började sin egen resa med att timmra.
Idag timmrar Lars nya hus och stugor, reparerar
befintrliga och skapar vackra och kraftfulla utemöbler
och grillplatser bland annat.
Vi vill bringa ett tack för att vi fick komma och besöka
dig och ditt företag, samt ett stort lycka till på vägen

 Vill du vara nästa som vi besöker? Skicka då ett mail till linn.hellstrom@asele.se



Ett nytt projekt.

SHiMR – Strategisk Samverkan för Hållbar Näringslivsutveckling i möjligheternas region.

Projektet ska arbeta med att lösa problemen med regionala skillnader i stöd för näringslivet genom att
utveckla nya modeller
för samverkan mellan kommuner, företagsfrämjare och akademi för att på bästa sätt stödja företagen i regionen. Målet är
att det finns en strategi och metod för en ökad strategisk samverkan, som utgår från företagens behov, när det gäller
näringslivsfrågor i Region 10, samt att företagen som deltagit i projektets aktiviteter förstår hur man genom att arbeta mot
målen i Agenda 2030 kan bli mer konkurrenskraftiga. Projekttid: 1/1-23 – 31/12 -25. Projektägare: Lycksele ERUF projekt
med medfinansiering från Region Västerbotten och Region Norrbotten.
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Välkommen till ÅNS Hanna!

Hanna Persson har anställts affärscoach på ÅNS 50%, tjänsten kombineras med 50% på
lärcentrum.
Hon kommer att arbeta i projektet SHIMR, Projektet har ett särskilt fokus på att arbeta med
hållbarhet, kvinnligt företagande, utlandsfödda samt unga personer som vill starta företag.

Kontaktuppgifter:
Mailadress: hanna.persson@asele.se
Telefon: 072-500 44 74



För femte året i rad så arrangerdes Åsele Rekryteringsmässa!

Företag och föreningar kom för att visa sina rekryteringsbehov, nu och i framtiden.
Det var en lyckad kväll med drygt hundra personer som besökte mässan samt samma antal som följde mässan via
livesändningen som hölls.

Vi vill tacka alla besökare, företag och föreningar som fanns på plats under rekryteringsmässan.



Energiespartips från Åsele Kraft

Elprisets ökning har nog inte gått någon förbi nu under denna energikris som vi befinner oss i. Prislappen per
kilowattimme (kWh) är svår att påverka, det som vi framförallt kan jobba på för att hålla nere elräkningen är att kolla över
vår förbrukning av energi.

Det som tar mest energi i en fastighet är uppvärmningen. Elelement, luft- eller bergvärmepump? Tilläggsisolering av
vinden? Byta ut de gamla fönstren och dörrarna? Detta är åtgärder som ofta kommer på tal för att göra den stora
förändringen i enregiåtgången. Detta är viktiga punkter att överväga men tar lite längre tid att genomföra. Om man vill
göra något som ger direkt påverkan på elräkningen då?

Än om fastighetens fönster och dörrar är av äldre variant kan man kolla att dem är rejält tätade med fräscha
tätningslister. Fri lejd för kall luft att strömma in i huset gör elräkningen högre.  

Att sänka inomhustemperaturen är en åtgärd som många kanske tycker känns lite ”kyligt” mot medmänniskorna, men det
kan spara många kilowattimmar! Rekommenderad inomhustemperatur är 20 C och 10 C i förråd och varmgarage. Att
sänka temperaturen 1 grad kan spara 5 % i uppvärmningskostnad!

En tjockare tröja, tjocksockar och pausgympa kan VARMT rekommenderas!

Kontakta oss gärna om du har frågor rörande din energiförbrukning. 
Åsele Kraft AB 0941 - 100 03, info@aselekraft.net

ENERGIETÄNK

Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Ett statligt stöd till företag som har drabbats av stora elkostnadsökningar.

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt
av höga elpriser hösten 2022.  

Ansökan öppnar 6 mars och håller öppet till och med 17 april 2023.
Elkostnadsstödet riktar sig till företag i hela Sverige.
Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive
uppvärmning).
De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober–december 2022.



Inspirationsträff med plattformen 4K -
företagande kvinnor

Utvecklas och väx med rätt finansiering.

Eventet är en inspiration och ett lärande kring hur
man kan finansiera sitt företags utvecklingsresa och
hur man som företagare kan förbereda sig för det.
Eventet riktar sig till kvinnor som är entreprenörer
och företagare, både de som redan idag söker
finansiering och de som vill veta mer om vilka
möjligheter som finns.
På eventet ges möjlighet att träffa och nätverka med
andra företagare och investerare. Detta ger
deltagarna en chans att skapa nya kontakter, få
feedback på sina idéer och få insikter i vad
investerare söker efter när de överväger att
investera i ett företag.

När: 28/3 klockan 15.30 – 20.30

Var: Great Hub City, Umeå – Kungsgatan 63 D
(Utopia)

Anmälan:
https://www.lansstyrelsen.se/5.51340eae1864b7149
a82a092.html

TIPS:

1 rok, 45,5 kvm, två sängar och en bäddsoffa.
1420kr/vecka
2 rok, 55,5/61 kvm, två sängar och en
bäddsoffa. 1 893kr/vecka
3 rok, 74,5 kvm, fyra sängar. 2 131kr/vecka

Åselehus tipsar om sina
möblerade lägenheter

Vi har flera möblerade lägenheter. Dessa är
utrustade med tv, trådlöst internet,
mikrovågsugn, kaffebryggare, köksutrustning för
enklare matlagning samt sängkläder. Till varje
lägenhet finns en p-plats med motorvärmare.
Vi har fem möblerade lägenheter som hyrs
vecko-/eller månadsvis. Hyresgästen tar själv
med sänglinne och handdukar samt städar själv.
Priser, inkl. moms 12% from 220701:

Kontakta oss på 0941-142 20 eller
stiftelsen@aselehus.se för mer information eller
bokning.


