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 Inom Åseles kommungränser har vi ett av landets absolut högsta 
nivå av förnyelsebar energi. Både vatten- och vindkraft. Med 2800 
innevånare produceras förnyelsebar energi för mer än 1000 gånger 
invånarantalet. 

Åsele kommun arbetar med att ställa om till förnybara transporter i 
ett treårigt projekt och har sedan 2018 en klimatstrateg som arbetar 
med kommunen i det arbetet



Vårt fokus tillväxt

Målsättning för ÅNS är att bredda och utveckla näringslivet i Åsele 
kommun samt öka sysselsättningen inom privat företagsamhet.

Målet med är att stimulera, stödja och driva utveckling och samarbete 
kring elektrifiering. Åsele Näringslivsstiftelse vill bidra till utveckling som 
ska leda till ett mer hållbart samhälle och ett Fossilfritt Åsele.



Erbjudande & Samarbete

• Vindkraften är på väg att bli en basindustri som gynnar den lokala 
och regionala samhällsutvecklingen.

• Se pengarna som kommer in till kommunen, ökade skatteintäkter

• Företag expanderar och nya startar

• Tillämpning av en ny upphandlingsmodell med möjligheten till 
fördelaktiga lån.

• Samarbete mellan Garantia, Vattenfall, banker och 
redovisningsbyråer.

• Anmälan till vindkraftcentrums företagsdatabas, etablerade företag 
och nystarter



Svårigheter 
Ägare till små företag tycker ofta att det är svårt att få 
lån från bankerna.

• Hur ser det ut i er kommun?

• Vi har arbetat med ökad service och kommunikation mellan 
näringslivskontor, bank,  Garantia och övriga finansiärer

• Vad kan man då som Näringslivskontor göra?

• Hjälp företaget att vara väl förberedd inför bankmötet

• En god planering och kunna motivera både siffror och andra 
underlag.

• Dialog mellan företagare, bank, Garantia, redovisningsbyråer  
och övriga finansiärer.
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Möjligheter

• Vindkraftstekniker en bristvara

• Utbildning på distans

• Vad ger detta?

• Vi får ungdomar att stanna kvar på orten 
de får även en chans att upptäcka 
världen.
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Möjligheter till fler projekt

• Genom Vattenfalls etablering har vi fått möjligheten till nya 
spännande projekt. Åsele Näringslivsstiftelse samarbetar med flera 
stora aktörer för möjligheten att etablera en testverksamhet för 
elektrifierade drönare, flyg och fordon.

• Åsele har en potential” för nya forsknings-uppdrag med tillgång 
till luftrum, flygfält och mark som är gynnsam för tester och 
positivt för alla parter.



Tack!


