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Insatser
kring Corona
Skyddsmateriel till
sjukhuset
Stort tack till alla som återkopplat eller bidragit
med material till sjukhuset, de är oerhört tacksamma för ert engagemang och vilja att hjälpa
till.
Nu följer vi alla utvecklingen med Corona noggrant för att hantera de utmaningar som uppstår.
Så långt det är möjligt så önskar företag att
fortsätta sin leverans av varor och tjänster till
kund. Om det uppstår utmaningar med bortfall
av kritisk personal eller kompetens på grund av
tex sjukdom så är det värdefullt om vi kan stötta varandra, särskilt gäller detta de mindre företagen och deras förutsättningar att fortsätta
leverera.
Får du inom ditt företag behov av kritisk nyckelkompetens som fallit bort på grund av Corona – kontakta mig så kan vi försöka hjälpas åt
att lösa det inom vårt nätverk. Det kan också
vara andra utmaningar som uppstår – viktigt att
vi kan stötta varandra då det är prövande tider
och vara generösa i den mån det går.
Klicka på länkarna och få mer information
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Sekab kommer att tillverka handsprit
i samverkan med Domsjö Fabriker
Domsjö Fabriker kommer att bidra med 65
000 lite etanol till Sekab som sedan tillverkar
handsprit för att stötta sjukvården i kampen
mot Corona.
Med gemensamma krafter så ordnades också
ett kemikalietillstånd på rekordkort tid. Det här
är mycket betydelsefullt både för vården och
de människor som tas om hand men förmedlar
bilden av hur industrin stöttar samhället, som vi
är en del av, i dessa extraordinära tider.

Automations EXPO
Den 11 februari så arrangerade ÖIG ett Automations EXPO på Fjällräven Arena tillsammans med
IUC-Z och Automation Region. Det var 125 besökare som deltog från såväl Västernorrland som
Västerbotten. Bosch Rexroth, Sanmina och AFRY
bidrog med lokala föreläsningar med exempel på
hur man arbetat med automation inom sina verksamheter.
Stefan Fredriksson från IUC-Z berättade om Robotlyftet som är ett projekt som drivs av IUC.

Där har små och medelstora företag möjlighet att söka bland annat automationscheckar.
Vi hoppas att det ska finnas intresse för detta
även i Örnsköldsvik. Du kan läsa mer om det här:
http://iuc.se/robotlyftet/
Ove Leichsenring från SWIRA och Bernt Henriksson från Automation Region gav oss inspirationsföreläsningar om hur utvecklingen går framåt i
vår omvärld.
Om du önskar få bilderna från de föreläsningarna
kan du höra av dig till mig så skickar jag dom.

Årsstämma 15 maj
Den 15 maj är det årsstämma och vi håller till i
ÖIGs lokal. Inbjudan kommer att skickas ut i sedvanlig ordning men i år kommer mötet att vara
något kortare, möjlighet att delta via Teams kommer att erbjudas samt utnyttjande av fullmakt
för de som önskar det.
Vi brukar erbjuda en gästföreläsning samt beskriva årets verksamhet men i år flyttar vi den
delen av mötet till hösten istället då vi förhoppningsvis kan samlas återigen.

Kommande aktiviter
• Årsstämma Örnsköldsviks Industrigrupp
15 maj
• Teknikworkshop ”Kollaborativa robotar”
15 september

Örnsköldsviks Industrigrupp
Järnvägsgatan 8
891 39 ÖRNSKÖLDSVIK
www.oviksindustrigrupp.se

Air Leap information
Air Leap har under de senaste två veckorna ansträngt sig för att anpassa flygtrafiken efter det
flygbehov som funnits i Örnsköldsvik. Ett behov
som nu är minimalt i den rådande situationen
med Coronaviruset.
Det innebär att de gör en tillfällig paus på linjen
Örnsköldsvik-Stockholm/Arlanda under perioden 14 april t.o.m 10 maj, därefter får vi hoppas
att läget normaliseras.
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