Entreprenören Åsa utvecklar hälsa i Lugna Hamnen
Den gamla komministerbostaden i Nordmaling, kallad Lugna Hamnen, där det även drivits bl
a öppen förskola men som de senaste 12 åren varit i privat ägo, har nu fått en ny
intressant hyresgäst. Åsa Nordin heter hon som ska driva sitt företag Hälsoutveckling i denna
välkända byggnad mitt i centrala Nordmaling. Åsa har drivit företaget tidigare i Umeå och
kommer även att fortsätta där till viss del men det blir Nordmaling som blir navet i rörelsen.
-Jag kommer ursprungligen från Övik och därför tycker jag Nordmaling ligger helt perfekt vid
havet. Ett lagom stort samhälle mitt mellan Övik och Umeå och i de städerna har jag
många kunder, säger Åsa.
Drömhuset
-En gård med trädgård var något som jag hade önskat att ha i flera år och när jag såg den här
gården var till salu blev jag förtjust direkt. Detta var mitt drömhus. Här kunde jag både bo
och ha mitt företag i den herrgårdsliknande villan, tillägger Åsa och ser väldigt nöjd ut.
Åsa är utbildad undersköterska samt kost och näringsrådgivare men en entreprenör uti
fingerspetsarna. För ett år sedan startade hon Åsas Matglädje där hon höll i
matlagningskurser, föreläste om mat, hon ville här visa att mat kan vara såväl god som
nyttig, billig och lättlagad. En kombination som för de flesta, inklusive undertecknad, känns
väldigt svår.
Ska driva företagen parallellt
-Här i Nordmaling kommer jag att framför allt att ha massage och spabehandlingar men
också försäljning av hälsoprodukter och jag kommer dessutom att ha en webbshop där jag
säljer dessa produkter. Jag ska även driva Matglädjen parallellt med Hälsoutveckling, säger
Åsa.
Kunder är både företag och privatpersoner men framför allt Nordmalingsborna och
företagarna i närområdet. Åsa tror verkligen på Nordmaling med dess strategiska placering
mellan de två städerna och med såväl Botniabanan som E4 som stryker förbi samhället.
Fantastiska pendlingsmöjligheter
-Ja, pendlingsmöjligheterna till Nordmaling är helt perfekta både för mig och mina kunder.
Kommer de från Umeå eller Övik är de här på under en halvtimme, menar Åsa.
Åsa är som sagt en kvinna med otroligt många stråkar på sin lyra. Hon har varit med i bl a
Almis projekt Framgångståget och även andra Almiprojekt.
Vad händer i framtiden då? Finns det fler planer?
-Jodå, det finns många olika planer, säger Åsa och ler lite lurigt. Vi får se vad som händer.
Det här är i alla fall en början.

Vi går en runda i den stora välskötta villan och man förstår att här finns otroliga möjligheter
för flera olika typer av företagsamhet och inte minst ett bra boende.

