Lev yrkeslivet
i Lycksele
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Lycksele
– den lappländska storstaden
Många som väljer att bosätta sig i Lappland vill ha närheten till naturen, med tillgång till
vandringsleder, fiske och jakt. Allt det där erbjuder Lycksele, vår stad är omgiven av otroliga
miljöer. Men vi är även en plats för dig som vill satsa på en yrkeskarriär. Här finns fantastiska
möjligheter för dig att utvecklas.
Visste du att det i Lycksele finns runt 1 300 företag? Det är rätt imponerande med tanke på vår
folkmängd, som är drygt 12 000 personer. Framförallt vittnar det om den företagsanda som finns
i kommunen. Och som alltid funnits. Redan på 1600-talet anordnades de första marknaderna med
samer från landet och i dag är Lycksele en utmärkt marknads- och arrangemangsstad. Många av
företagen, till exempel inom industrin, är starka aktörer på en global marknad.
För att stå sig i konkurrensen är bra infrastruktur och goda kommunikationer mycket viktigt. Från
och till Lycksele tar du dig via väg, järnväg eller flyg. Med dagliga avgångar mellan Lycksele och
Arlanda är du ute i vida världen på någon timme.
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Lycksele kommun
Lycksele kommun ligger i Lappland, i
Västerbottens län. Lycksele fick stadsrättigheter 1946, Lapplands första stad.
Här bor cirka 12 000 invånare på en
yta av 5 636 km2. Lycksele gränsar till
nio kommuner. Lycksele är en samisk
2-3
förvaltningskommun.

…som vill ännu mer

Vi är väldigt stolta över dagens Lycksele, men vi vill utvecklas. Vi har i dag en positiv
befolkningsutveckling, där fler och fler ser Lyckseles fördelar.
Lycksele går en ljus framtid till mötes, inte minst när det gäller arbetsmarknaden. Med nya
statliga etableringar, rådande högkonjunktur och ett näringsliv i stort behov av arbetskraft
står Lycksele även inför stora utmaningar.
Lycksele kommun vill finnas till för kommuninvånarna, både på kort och på lång sikt. Vi är
glada över allt positivt som händer i vår kommun men vi är också angelägna om att arbeta
långsiktigt och strategiskt. En viktig del i det arbetet är samarbetet med andra aktörer som
till exempel Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Västerbottens läns
landsting samt privata näringsidkare och kommuninvånare.
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Gör karriär i Lycksele
Den som har ambitioner inom yrkeslivet måste söka sig till de stora städerna. Så låter det ofta, men
det stämmer inte, tvärtom. Här finns otroliga möjligheter att göra karriär, både inom kommunen
och i det privata näringslivet. Eller varför inte i en kombination, som Harriet Söder har gjort.

Harriet Söders första chefsjobb var på Lycksele
kommuns uppdragskontor. I dag är hon VD på
Länstrafiken i Västerbotten.
– Det finns möjligheter i Lycksele. Det är
viktigt att man är nyfiken och vågar prova olika
branscher.
Efter sex år som chef inom Lycksele kommun gick
Harriet Söder vidare till Nordea. Där blev hon
kontorschef, med ansvar för Lycksele, Storuman
och Vilhelmina.
– Jag ville prova något nytt och Nordea var
en fantastisk organisation. Men efter 2,5 år
visste jag att banktjänsteman inte riktigt
var något för mig, så jag sökte och fick jobbet
som affärsutvecklingschef på Länstrafiken i
Västerbotten.
Efter tre år i den rollen blev hon sedan VD, en
befattning hon haft sedan 2013.

Nära relationer

Men det var alltså inom kommunen hon testade
chefsvingarna för första gången, en erfarenhet som
hon haft stor nytta av.
– Jag fick egentligen lära mig allt om vad det
innebar att vara chef. Jag fick också lära mig hur
det är att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Jag tycker att tiden i Lycksele kommun var
fantastisk, just därför att man blir så involverad i
många olika frågor som rör det samhälle man bor i.
Harriet Söder menar att det på en ort som Lycksele
finns fördelar för den som vill göra karriär. Till
exempel är det, jämfört med i en större stad,
lättare att bygga upp bra kontaktnät.
– Man stöter på varandra hela tiden, vilket gav
mig ett stort kontaktnät och möjlighet att odla min
stora nyfikenhet i alla typer av frågor.
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Rikt näringsliv
I Lycksele finns ett livskraftigt företagsklimat
som spänner över många olika branscher.
Lycksele kommuns näringsliv präglas av
framåtanda. Nya spännande utvecklingsområden växer fram inom till exempel
basnäring, tjänstesektor och besöksnäring.
Vi arbetar aktivt för att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för att
näringslivet ska utvecklas och växa.

Tips

Samtidigt gäller det också att ge sig själv
så bra förutsättningar som möjligt. Harriet
Söder har några konkreta tips för den som vill
klättra på karriärstegen.

”Lättare att bygga upp ett bra
kontaktnät på en mindre ort”

– Satsa på en bra grundutbildning, gärna på
universitetsnivå. Det har man alltid med sig,
oavsett vad man sedan jobbar med. Välj något
som är intressant för dig som person, så att
du kan arbeta med frågor du brinner för. Var
nyfiken och prova olika jobb, trivs man inte
ska man inte vara rädd för att gå vidare. Det
vinner både man själv och arbetsgivaren på.
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En mångfald av yrken
Vad förknippar du med att arbeta kommunalt? Kanske tänker du
på sjuksköterskan som tog emot dig när du var sjuk, dina barns
lärare eller parkarbetarna som håller stadens planteringar snygga.
Det är den typ av yrken som syns mest, men visste du att det inom
Lycksele kommun finns runt 130 olika yrkestitlar? Att jobba hos oss
innebär att du är en del av unik mångfald, där människor med olika
kompetenser och bakgrund strävar mot samma mål:
Att ge kommuninvånarna bästa tänkbara service.
Som parkingenjör är Lisa Norberg med och utvecklar Lyckseles
utseende.
– Möjligheten att påverka hur medborgare, turister och besökare ser
på Lycksele är väldigt spännande och det lockade mig.
Västerbottens inland ligger varmt om Lisa Norbergs hjärta. Här växte
hon upp innan studierna tog henne till kusten. Men då hennes
nuvarande tjänst annonserades ut tvekade hon inte att söka.
– Att bo i Lycksele är fantastiskt då många av mina, och min familjs,
intressen finns här. Den vackra naturen och kontrasterna mellan
årstiderna gör inlandet unikt.
Nu vill Lisa och hennes kollegor göra Lycksele ännu mer attraktivt.
– Jag tycker att det är viktigt att kommunens invånare har närhet och
tillgång till gröna miljöer, som till exempel parker och naturområden.
Det ger ett lugn i vardagen och även inspiration.

Stortrivs

I dag är Lycksele känt för sina utsmyckningar, som blivit något av
kommunens ansikte utåt.
– Jag och mina kollegor strävar efter att förvalta, utveckla och förnya
utsmyckningarna.
Lisa trivs mycket bra på sitt jobb, till exempel lyfter hon fram det
fantastiska arbetslag som hon ingår i.
– Det är många kompetenser som strålar samman och bildar ett
starkt team. Det finns också en stark framtidstro i Lycksele, vilket
gör att det händer mycket roligt och spännande i kommunen.

ADJUNKT
ADMINISTRATÖR
ANLÄGGNINGSARBETARE
ARBETSHANDLEDARE
ARBETSKONSULENT
ARBETSLEDARE
ARBETSTERAPEUT
ASSISTENT
BADMÄSTARE
BADPERSONAL
BARNSKÖTARE
BIBLIOTEKARIE
BIBLIOTEKSASSISTENT
BISTÅNDSHANDLÄGGARE
BOENDEASSISTENT
BOENDEHANDLEDARE
BRANDINSPEKTÖR
BYGGNADSINSPEKTÖR
CAFETERIAFÖRESTÅNDARE
DAGBARNVÅRDARE
DIREKTÖR VERKSTAD
DISTRSKÖTERSKA
DRIFTTEKNIKER
DROGTERAPEUT
EKONOM
EKONOMIADMINISTRATÖR
EKONOMIBITRÄDE
ELEVASSISTENT
ELEVHEMSASSISTENT
ELEVHÄLSOCHEF
ENHETSCHEF
FAMILJEBEHANDLARE
FAMILJERÅDGIVARE
FASTIGHETSHANDLÄGGARE
FASTIGHETSSKÖTARE
FASTIGHETSINGENJÖR
FRITIDSKONSULENT
FRITIDSLEDARE
FRITIDSPEDAGOG
FÖRESTÅNDARE
FÖRMAN

FÖRRÅDSARBETARE
FÖRSKOLECHEF
FÖRSKOLLÄRARE
GATU/PARKINGENJÖR
HANDLÄGGARE
HEMTERAPEUT
HR-CHEF
HR-SPECIALIST
INFRASTRUKTURSTRATEG
INSTRUKTÖR SKOLA
INTEGRATIONHANDLÄGGARE
INTEGRATIONSAMORDNARE
INTEGRATIONSASSISTENT
INTERNATCHEF
IT-PEDAGOG
IT-SAMORDNARE
IT-TEKNIKER
KLASSASSISTENT
KLASSMENTOR
KLIMATSTRATEG
KOCK/KOKERSKA
EKONOMICHEF
EKONOMIHANDLÄGGARE
KOMMUNCHEF
KOMMUNIKATÖR
KONTORSVAKTMÄSTARE
KOORDINATOR
KOSTEKONOM
KULTUR/FRITKONSULENT
KUNDTJÄNSTHANDLÄGGARE
KURATOR
KVALITETSAMORDNARE
LOGOPED
LOKALVÅRDARE
LÄRARASSISTENT
LÄRARE GRUNDSKOLA MATTE OCH NO
LÄRARE GYMNASIUM ALLMÄN
LÄRARE HEMSPRÅK
LÄRARE PRAKTISKA/ESTETISKA ÄMNEN
LÄRARE SENARE ÅR
LÄRARE SÄRSKOLA
LÄRARE TIDIGARE ÅR
LÄRARE ÅRSK 1-7
LÄSPEDAGOG
LÖNEHANDLÄGGARE
LÖNESEKRETERARE
MEDARBETARE
MILJÖINSPEKTÖR
MINORITETSSAMORDNARE
MODERSMÅLSLÄRARE
MODERSMÅLSTRÄNARE
MUSIKLÄRARE
MÅLTIDSPERSONAL
MÄTINGENJÖR
NÄMNDSEKRETERARE
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE
OMSORGSSAMORDNARE
PERSONLIG ASSISTENT
PLANERARE
PROJEKTLEDARE
PROJEKTÖR
REDOVISNINGSEKONOM
REKTOR
RESURSLÄRARE
RESURSPEDAGOG
RÄDDNINGSCHEF
SAMHÄLLSPLANERERARE
SAMORDNARE
FAMILJESAMORDNARE
SFI-LÄRARE
SJUKGYMNAST
MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA
SJUKSKÖTERSKA
SKOLASSISTENT
SKOLKURATOR
SKOLSKÖTERSKA
SOCIALPEDAGOG
FÖRSTE SOCIALSEKRETERARE
SOCIALSEKRETERARE
SPECIALLÄRARE
SPECIALPEDAGOG
SPRÅKSTÖDJARE
STUDIE/YRKESVÄGLEDARE
STUDIEHANDLEDARE
TRAFIKSAMORDNARE
TRÄDGÅRDSINGENJÖR
UNDERSKÖTERSKA
UPPHANDLARE
VAKTMÄSTARE
WEB-MASTER
VENTILATIONTEKNIKER
VERKSAMHETSCONTROLLER
VERKSAMHETSCHEF
VERKSTADSMEDARBETARE
VERKSTADMEKANIKER
VÅRDBITRÄDE
YRKESLÄRARE
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Var med och bygg
framtidens samhälle
Den som väljer att arbeta inom kommunen gör otroligt viktiga insatser
för samhället. Lycksele kommuns medarbetare ser till att barn och
ungdomar får en bra start i livet, ger äldre en värdig äldrevård och ser till
att gatorna är fria från snö när invånare ska till jobbet på morgonen. För
att nämna några exempel. Att jobba inom kommunen innebär helt enkelt
att du med ditt engagemang kan påverka vardagen för väldigt många
människor.
Niklas Karlsson, ungdomssamordnare i Lycksele kommun, trivs med att
vara en del av något större.
– Kan man samnyttja resurserna i en kommun ligger det i medborgarnas
intresse, för det är ju dem vi arbetar för.
Niklas Karlsson är född och uppvuxen i fjällbyn Dikanäs, som ligger i
Vilhelmina kommun. Det var gymnasiestudier som tog honom till Lycksele
och här han blivit kvar.
– Jag jobbade som fritidsledare i tio år innan jag fick tjänsten som jag har nu.

Hög trivsel

I dag är Niklas ungdomssamordnare och har också ett uppdrag som är
kopplat till det brotts- och ANDT-förebyggande arbetet i kommunen. ANDT
står för alkohol, narkotika, droger och tobak.
– Jag jobbar mycket med kartläggning, samverkan och stöttning av olika
ungdomskonstellationer. Jag brinner för att alla ska ha rätten att må bra,
förverkliga sig själva utifrån sina förutsättningar och få komma till tals i de
frågor som berör en.
– Jag trivs med att jobba för kommunen. Det är många olika verksamheter
som ryms i organisationen, vilket ger en möjlighet att blanda olika
perspektiv och kompetenser för att driva saker och ting framåt.

Mångsysslare

Just drivet är något som kännetecknar Niklas. På fritiden är han bland
annat engagerad i ett nätcommunity för data- och TV-spel. Han driver också
en musikförening, spelar i ett band och mycket annat. Energin smittar också
av sig i hans yrkesroll.
– Jag tror att man måste vara öppen för att dela med sig av sina idéer och
vara behjälplig över verksamhetsgränserna. Håller man sig à jour på sitt
område, och på offentlig sektor, har man stora möjligheter att påverka.
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Vi maxar din kompetens
På Lycksele kommun tycker vi
att det är otroligt viktigt att du
som anställd får utlopp för all
din kompetens. Det tjänar alla
på, du, vi som arbetsgivare och
medborgarna. Du ska helt enkelt få
möjlighet att arbeta med exakt det
som du är utbildad till.

Precis som de flesta av de övriga elva
klassmentorerna har Adrian Maslo
inte sin bakgrund i skolans värld.
Den fotbollsälskande tvåbarnspappan, som kommer från Argentina,
är utbildad undersköterska och
jobbade som det i många år. Han har
varit gruppledare på ett äldreboende
och även hunnit med en jobbvända
på lasarettet.

Därför har Lycksele kommun och
Norrängsskolan hösten 2017 startat
ett treårigt projekt där det satsas på
klassmentorer. Klassmentorernas
uppgift är att arbeta med normer
och värden, trygghet och studiero
samt att avlasta läraren med
administrativa uppgifter. Det
ger mer undervisningstid för de
legitimerade lärarna, som därmed
kan fokusera på elevernas lärande.

– Jag gillar utmaningar, att lösa
problem och att vara mitt i smeten.

Trots att klassmentorprojektet bara
pågått i en termin märker Adrian
Maslo, en av klassmentorerna, en
skillnad.
– Det har gett en lugnande effekt,
både på rasterna och på lektionerna.
Det ser lovande ut för framtiden.

Närvarande

Det är förmågor som lämpar
sig bra för klassmentorrollen.
Varje klass har sin mentor, som
jobbar tillsammans med läraren
i klassrummet. Adrian och hans
kollegor är också med på rasterna
och på fritidshemmet. Ja, de är med
eleverna i stort sett hela dagen.
– Vårt jobb är i huvudsak att ta hand
om den sociala delen. Vi ger eleverna
trygghet i klassrummet, men även
på rasterna. Vi löser konflikter,
stöttar eleverna under lektionstid
och samarbetar med Norrängsskolan
som helhet. Då kan personalstyrkan
användas på ett effektivare sätt.

Gett resultat

Som klassmentor är ingen dag den
andra lik. I det dagliga arbetet ser
Adrian fördelar med klassmentorernas olika bakgrunder och
erfarenheter.
– Vi hittar nya lösningar på problem
och dilemman, utan att vi glömmer
att vi jobbar i en verksamhet
som följer lagar och regler. Men
klassmentoruppdraget är helt nytt
och det är vi som bestämmer hur det
ska se ut. Vi startade med ett tomt
blad, som vi fyller på varje dag.
Nu har dagarna blivit en termin och
effekterna av klassmentorernas
arbete har redan börjat märkas.
Till exempel menar personal på
fritidshemmet att verksamheten fått
sig ett stort lyft och även på skolan
syns skillnader.
– Lektionerna börjar i tid, lärarna
kan vara fokuserade på lektionernas
innehåll och de flesta konflikter löser
vi utanför klassrummet. Lektionerna
är effektivare.
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En arbetsgivare som satsar på dig
Lycksele kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade och engagerade
medarbetare. Det är en förutsättning för att vi ska kunna ge våra medborgare en god service.
Därför satsar vi på dig som är anställd av oss. Vi erbjuder dig som är hel- eller deltidsanställd möjlighet
till fortbildning och vidareutbildning, så att du kan ta nästa steg i din utveckling och fortsätta
karriären hos oss.
Vi erbjuder dig en friskvårdstimme i veckan, vilket innebär att du har möjlighet till en timmes friskvård när verksamheten tillåter.
Dessutom blir du en del av en arbetsplats med en stark vi-känsla, där rättigheter och skyldigheter går
hand i hand.
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En skön plats med plats för fler
I dag är Lycksele ett modernt och betydelsefullt centrum i Västerbottens inland. Handeln,
besöksmålen, de årliga arrangemangen och naturen har satt vår stad på kartan.
Lycksele växer och nya byggnadsmiljöer ser dagens ljus. Här byggs såväl hyreslägenheter som
nya villaområden, flera med ett vattennära läge. Men ändå centralt, i Lycksele är det nära till
allt. I kommunen finns gott om ytor att bygga på.
För dig som vill bo ännu mer naturnära kan kommunens levande byar rekommenderas.
Här kommer du som gillar ett lugnt, men ändå aktivt, liv att trivas.
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”Jag och min man är båda väldigt glada
att bo i Lycksele kommun eftersom orten
är liten nog för att vara ett personligt
och vänligt ställe - och stor nog för att ha
allt man behöver för att trivas.”
– Katharina Wand, som flyttade till byn Vormsele 2013 från Berlin.

”Lycksele kunde erbjuda ett
utvecklande och för mig mycket
attraktivt arbete. För individen
tror jag arbetsmarknaden i Lycksele
är svårslagen då närheten mellan och
inom organisationerna bidrar till
ständig utveckling.”
– Adam Andersson, som flyttade till Lycksele 2017 från Umeå.
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”Det jag uppskattar mest med Lycksele är enkelheten
i vardagen. Det är lätt att få vardagspusslet att gå
ihop vilket ger mycket tid över till det som är viktigt
– familj, vänner och fritidsintressen.”
– Karl Flemström, som flyttade till Lycksele 2016 efter två års veckopendling från Umeå.

”Det jag uppskattar mest med Lycksele är
närheten till vacker natur och alla vänliga
människor som gör allt för att man ska
känna sig som hemma. Ett stort plus är
Lycksele flygplats som gör det enkelt för min
familj i Stockholm att komma och hälsa på.”
– Sara Frostevall, som flyttade till Lycksele 2016 från Stockholm.
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Ett aktivt föreningsliv
som tänder stjärnor
I Lycksele finns ett rikt föreningsliv tack vara alla ledare och aktiva som lägger ner själ, hjärta
och många ideella timmar i sina föreningar. Utan dem vore Lycksele fattigare. I Lycksele finns en
mycket stark idrottstradition, där både invånarna och kommunen verkligen brinner för idrotten
och står bakom den. Vi gläds tillsammans åt framgångar och stöttar varandra i motgång. Idrotten
är en enande kraft i Lycksele.
Och vilka resultat vi uppnått! NHL-proffs, VM-guldmedaljör i hopprep, framgångsrika konståkare
och motorsportförare är bara några exempel på stjärnor som fötts i vår kommun. Då har vi inte
ens nämnt vårt berömda skidgymnasium, som fostrat VM-guldmedaljörer som Per Elofsson och
Magdalena Forsberg.

… nu och i framtiden

Det finns mycket som talar för att Lycksele även i framtiden kommer att leverera framgångsrika
idrottare. Sommaren 2018 står den nya multifunktionsbanan klar. Det är en rullskidbana
alldeles intill skidgymnasiet, som också kan användas som löparbana. Multifunktionsbanan ger
skidgymnasiet ännu bättre möjligheter att konkurrera och att locka till sig talanger att förädla.

Fotograf: Rolf Zetterberg.

19

20

Staden som
älskar arrangemang
I Lycksele händer det alltid något, året runt. Lyckselebon kliver
då ut på gatan och deltar själv i arrangemangen, vilket skapar
riktiga folkfester.

Utemässan

Utemässan är Norrlands största jakt- och fiskemässa. Upp emot
10 000 besökare kommer då till Lycksele under några intensiva
dagar.

Motorveckan

Under motorveckan får alla motorintresserade sitt lystmäte.
På torget finns servering och musikuppträdanden. Veckan har
cirka 60 000 besökare.

Vår- och höstmarknad
Varje år arrangeras en vårmarknad och en höstmarknad. Lycksele
har varit en handelsplats sedan urminnes tider och marknaderna
håller traditionerna vid liv.

Artistframträdanden

Lycksele gästas regelbundet av stora artister.

För barnen och familjen

Sedan 1994 finns Musikskolan belägen på Finnbacken i centrala
Lycksele. Huset fylls av musik i alla dess former, både dag- och
kvällstid. Barn och ungdomar erbjuds undervisning både enskilt
och i grupp. Dessutom är många vuxna aktiva i olika körer
och orkestrar. Musikskolans utbildning främjar kreativitet,
idérikedom och öppenhet mot olika kulturgrenar och arbetsformer.
Lärarna anpassar undervisningsmetodiken efter elevens egna
förutsättningar, behov och kreativitet är ledord i arbetet.
Ansia badpark, Lycksele djurpark, Gammplatsen, Skogsmuseet
och Sankta Anna underjordskyrka är exempel på uppskattade
besöksmål.

Föreningslivet levererar

Lyckseles föreningsliv anordnar arrangemang året runt.
Hästveckan och Lapplandsveckan är bara några exempel på
stora arrangemang. Även cuper, tävlingar, isshower, konserter
och föreläsningar lockar många besökare.
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Staden i Lappland, här
hittar du ett brett utbud av
både upplevelser och
kommers - sommar som
vinter. Lycksele har
något för alla.

Byggnadsarkitekturen blandar
nytt och gammalt. Välskötta
parker med öppna ytor och
närheten till Umeälven
skapar en trivsam och
inbjudande stadsmiljö.

Lycksele kommun är
väldigt lätt att nå.
E12-Blå vägen går genom
kommunen och dagliga
flygturer Stockholm/Arlanda
bidrar mycket till
tillgängligheten.

Vi har Sveriges nordligaste
djurpark och Sveriges största
och enda helårsöppna skogsmuseum.

Här hittar du
nära 1300 företag
och över
300 föreningar.

Om du söker hög
livskvalitet är Lycksele
kommun något för dig.
Bli Lyckselebo
du också!

Hur du än väljer att
bo är du alltid nära
vår natur.

Lycksele är ledande
inom flera utvecklingsprojekt och innovativa
företagsidéer.

Vi har akutsjukhus med
länets ambulanshelikopter
stationerad här.
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Vi finns på sociala medier:
www.facebook.com/Lyckselestadenilappland
www.facebook.com/JobbaiLyckseleKommun
www.instagram.com/lyckselekommun
www.linkedin.com/company/lycksele-kommun
twitter.com/Lyckselekommun

Foto: Ingrid Sjöberg
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Texor AB i Lycksele och
Zetterströms Rostfria AB, i
Molkom utanför Karlstad, bildar
tillsammans Texor Group.
Vi är specialiserade på tillverkning
av produktionsutrustning i rostfritt
stål för Life Science- industrin i
hela världen.

Texor AB, Alfavägen 1 · 921 33 Lycksele
Tel: 0950 27540 · www.texor.se

Bli gäst på
din egen fest!
Vi fixar maten.
Beställ på ica.se/lycksele
Handla i vår butik på nätet!
Vi kör hem varorna till din dörr.
Öppet dygnet runt på ica.se/lycksele.

Lycksele
@icasupermarketlycksele

Mån–lör 7–21, sön 9–21
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www.acon.se

UTIFRÅN PREFABRICERADE BYGGELEMENT
BYGGER VI DEN PERSONALBOD ELLER
ARBETSBOD DU BEHÖVER.
Maxmoduler designar, tillverkar och levererar alla tänkbara
varianter av bodar och moduler.
Leveranstider har en stor variation över året utifrån marknadens behov. Så klart påverkar också storleken på ditt
behov men kontakta gärna oss så snart du kan så hittar
vi en gemensam lösning i ett tidigt skede. Ju förr desto
bättre, som vi brukar säga.
Våra kunder köper eller leasar bodarna via egen bank
eller annan finansiär. Vi har också möjlighet att hjälpa dig
att hitta bra finansiärer via någon av våra finansieringspartners.
Kontakta oss för rådgivning!
www.maxmoduler.se

www.muek.com

Vi utbildar inom:
Väg, transport, bygg,
anläggning och industri
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För mark- och asfalteringsarbeten - ring NCC Lycksele
Ring: Anders Bjurman 070-2760420 alt Benny Karlsson 070-6661325

QR-kod
Remodul är en av Sveriges
ledande
tillverkare av moduler för personal,
{XXX}
kontor och boende.

Våra kunder är uthyrare, byggföretag
och offentlig verksamhet i Sverige och
övriga Norden.
Vår produktion bygger på trä från de
norrländska skogarna och tillverkningen
sker i en flexibel miljö, anpassad för att
möta våra kunders olika önskemål vad
gäller volymer och utförande.

Remodul AB
Sågvägen 21
921 45 Lycksele
Telefon: +46 (0)950 - 134 44
www.remodul.se
info@remodul.se
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BT BYGG – ETT MODERNT BYGGFÖRETAG
BT Bygg är en lokal bygghantverkare i Lycksele med omnejd. Vi är en totalentreprenör som utför
allt från nyproduktion och ombyggnationer till renoveringar. Vi jobbar också med försäkringsskador
som uppstått vid till exempel vattenläckor eller bränder.
Med modernt företag menar vi att vi är en aktör som hela tiden ligger i framkant och månar om att
våra kunder får vad de förväntar sig, att resultatet håller hög kvalitet och att processen uppfyller
samtliga krav både miljö- och kvalitetsmässigt. Samtidigt tar vi vara på gamla traditioner och anor,
och sätter högt värde i ett gediget hantverk. Våra medarbetare har lång erfarenhet och rätt utbildning, och vi har förutom snickare även betongarbetare och plattsättare inom företaget.
Bland våra kunder finns bland annat fastighetsägare, kommuner och företag, men också privatkunder. På BT Bygg är nöjda kunder det viktigaste för ett 100-procentigt resultat.

FÖNSTERTEKNIK – FÖR ETT KOMPLETT ARBETE
Vårt dotterbolag Fönsterteknik utför allt från fönsterarbeten till renovering av entrépartier och asbestsanering.
Tack vare den kompetensen kan BT Bygg tillsammans med Fönsterteknik erbjuda våra kunder en smidigare
och mer effektiv process, något alla tjänar på.

Ett lokalägt företag med stor erfarenhet av
nyproduktion, ombyggnad och renoveringar.

Fönster, dörrar och entrépartier. Sanering av
brand, asbest och PCB.

BT Bygg AB

Fönsterteknik i Lycksele AB

Lavalavägen 10, 921 33 Lycksele

0950-101 48

0950-54 11 90

info@fonsterteknik.nu

info@bt-bygg.se

www.fonsterteknik.nu

www.bt-bygg.se
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Nordemans Bil AB/Bil Nord är återförsäljare för Volkswagen, Audi, Skoda
och Scania i södra lappland och norra Ångermanland – från kust till fjäll.
För att möte 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 0950-237 50 · Örnsköldsvik 0660-579 00 · www.nordemansbil.se

Vi utför allt inom byggnadsplåt
och ventilation, ex:
Takbyten • Skorstenar • Vattenavrinning
Fasadbyten/renoveringar • Försäljning &
installationer av kaminer • Allt inom ventilation
www.strombergsplat.net • johan@strombergsplat.net • Telefon: 0950-104 19, 070-604 54 88 • Kontakt: Johan Eriksson

100 år i branschen

Först i Sverige inom elektronikåtervinning

Psykologpartners
Kvalificerade tjänster av legitimerade psykologer
med KBT-inriktning
Behandling Utbildning
Grupphandledning Chefshandledning

Dörrkarmar
satt i system

Tack vare en stark logistikkedja kan vi erbjuda
snabba och effektiva
leveranser över hela
Skandinavien.

Testa oss gärna!

Vindelåns Snickeri

090-13 80 80 eller www.psykologpartners.se

Tel 0950-541052
Fax 0950-541175
Webb www.vindelans-snickeri.se

Vad sa
doktorn?
Läs din journal på nätet.
Logga in med e-legitimation
på 1177.se redan idag!

gemreklam.com
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Verkstadsvägen 2, 921 45 Lycksele

0950-105 02
www.lyckselenyaglas.se

MB – den naturliga mötesplatsen i Lycksele.
En mötesplats för både unga och gamla. Ta med vänner och familj för
att se de senaste filmerna på Lyckseles enda biograf eller se livesända
föreställningar, opera, konserter och teaterföreställningar m m. Är du
sportintresserad så kan du komma i form i vår fantastiska sporthall. Vi
har även lokaler för konferenser, föreläsningar, fester m m.

För mer information besök oss
gärna på www.mblycksele.se.
För bokning ring: 0950-12345
eller maila: info@mblycksele.se

www.kattisavan.com

Inlandsspecialisten
www.hedestigsfrakt.se

WWW.RESTAURANG-LYCKSELE.SE

Reparationer, service,
reservdelar & tillbehör
för alla:
Skogsmaskiner • Hjullastare
Traktorer • Lastbilar
Redskap
Egen tillverkning av
hydraulslangar medan
du väntar.

Auktoriserad servicelämnare

Lycksele Tel: 0950 - 478383
Rödå
Tel: 090 - 630 78
Blomberg Bostäder AB

Tel: 070-3320153
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ComDaTe är en erfaren aktör inom installation
och service av larm, övervakning och IT-kommunikation. Vi verkar rikstäckande med WiFi,
IT-säkerhet och larmsystem.

NÄTVERK, LARM OCH ÖVERVAKNING FÖR

TRYGG & SÄKER TILLVARO

0911-23 23 23 • info@comdate.se • www.comdate.se

Ladda ned Previas Handbok för ett bättre arbetsliv på previa.se

Välkommen till Sveriges ledande företagshälsa
Vi hjälper arbetsgivare och företag att skapa en
hållbar arbetsmiljö och arbetsplatser där medarbetare och chefer trivs och skapar resultat.

Välkommen att kontakta oss!
Lycksele Bostäder AB
921 81 Lycksele
Besöksadress: Storgatan 21
Telefon ( Växel ) 0950-169 40
Epost: lybo@lycksele.se
www.lyckselebostader.se

• 10906 • www.jssverige.se

Foto: Markus Eriksson

Tel vxl: 0950-166 00
kommun@lycksele.se
www.lycksele.se
www.visitlycksele.se

