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SAS
Som bekant har Industrigruppen tillsammans med
Handelskammaren och Örnsköldsviks Airport bearbetat SAS för att återvända till Örnsköldsvik.
Den 8 april börjar SAS att flyga reguljärt från vår
flygplats.
Vill du komma i kontakt med SAS för förfrågningar om bokningar, möte eller annat så kan du vända
dig till Camilla Svensson, Key Account Manager Sales and Marketing. Mobil+46 70 997 43 13 eller mail
camilla.Svensson@sas.se
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Industriprogrammet Parkskolan

På kvällen den 17 april har företag tillsammans med Parkskolan bjudit in de elever som sökt
till Industriprogrammet till hösten. I dagsläget är det 10 sökande till programmet i första
hand, det finns även de som sökt i andra och tredje hand och alla är inbjudna tillsammans
med sina föräldrar.
Parkskolan berättar om sin verksamhet och företagsrepresentanter berättar om vilka arbeten som finns och hur behovet ser ut samt att eleverna är välkomna. Förra året var det en
lyckad aktivitet som resulterade i totalt 19 förstahandssökande.
Du kan läsa mer om dessa här

Tågtrafiken

Den 23 februari möttes representanter från Handelskammaren, Industrigruppen Örnsköldsviks kommun samt arbetsgivare inom Örnsköldsvik ledningen för Norrtåg respektive Tågkompaniet. Vi berättade om konsekvenserna för arbetsgivare och deras medarbetare när tågtrafiken inte har någon kontinuitet.
En delegation har uppvaktat Trafikverket och en skrivelse har skickats till infrastrukturministern. I svaren från såväl infrastrukturministern som Trafikverkets generaldirektör noteras stor förståelse för att störningarna i vinterns tågtrafik på Botniabanan har orsakat
många problem både för resande och för godstrafik i området.
Uppföljning av planerade åtgärder görs i maj.

Årsstämma den 4 maj

Den 4 maj håller vi årsstämma kl 10.00 i Industrigruppens lokal. Vi kommer då att
berätta om verksamheten under 2017 samt lyssna till ett spännande föredrag.
Vi avslutar med gemensam lunch.
Anmälan görs till Anna Edblad senast den 30 april anna.edblad@oviksindustrigrupp.se

Medflyttandeservice

Kom ihåg att som medlem i ÖIG så har du möjlighet att använda tjänsten Medflyttandeservice via Destination Jobb vid externa rekryteringar, för mer information:
Läs mere här!

Frukoststudion 28 mars

Örnsköldsviks Industrigrupp stod som värd för
Frukoststudion den 28 mars och temat var bioekonomi och skogen. Det kom ca 100 besökare till Frukosten som samarrangerades tillsammans med
North Sweden Cleantech.
Marco Lucisano är enhetschef för Bioekonomi på statens
forskningsinstitut RISE. Marco satte fokus på globala trender och attityder till att använda skogen som grund i mer
hållbara materialval.
Utifrån en global studie kring förpackningar med 2500 respondenter i Sverige, Tyskland, USA, Brasilien och Kina visade han mönster i hur vi som konsumenter förhåller oss i vår
syn på förpackningen.
Är vi medvetna om varför vi väljer eller väljer bort vissa råvaror?

Biobränsle av skogsrester
Skogen kan spela en nyckelroll för att nå klimatmålen. Tänk
dig att du kan flyga fossilfritt med biobränsle gjord av skogsrester. Tekniken för att tillverka biojet och andra biobränslen
från skogen finns redan hos SEKAB.
Lena Nordgren, Biodrivmedelsexpert på SEKAB, berättade om
deras roll i omställningen och vad de har närmast på agendan.

Hållbart skogsbruk
Vad innebär ett hållbart skogsbruk?
Hur mycket skog kan vi använda och samtidigt behålla vår positiva tillväxt?
Tillsammans med morgonens moderator,
Clas Engström, diskuterade Susanne Ek,
Nätraälven skog och Åke Forsgren, VD Metsä
Forest Sverige scenariot kring den ökade
efterfrågan på skogsråvaran. Hur ska vi använda dessa resurser på bästa sätt?
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