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Årsstämma
Den 10 maj hölls Industrigruppens års-
stämma. Magnus Haglund berättade om 
uppstarten av kommunens nya program 
”Företagens framgång – Örnsköldsviks 
framtid”. Programmet innebär att Örn-
sköldsviks kommun i samverkan med 
näringslivet ska arbeta för att skapa för-
utsättningar för ett möjliggörande före-
tagsklimat. 
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Några exempel på åtgärder är att beslut som drabbar företag negativt ska följas upp inom 
kommunen, serviceåtaganden ska införas, kortare betalningstid för de som utfört arbete åt 
kommunen samt enklare och mer transparenta upphandlingar. Programmet är fortfarande 
under utveckling och under hösten så kommer åtgärdspunkterna att beslutas och en arbets-
gång att tas fram. 

Stämman beslutade även om Fokusområden för 2019–2020. Läs mer om det på vår hemsida:
www.oviksindustrigrupp.se

Vi hälsar Robert Byhlin, kontorschef och vice VD för Eurocon välkommen till styrelsen. 
Styrelsen leds av ordförande Håkan Åström.

• Jeanette Börjesson, Domsjö Aditya Birla
• Ulf Forsman, Bosch Rexroth
• Hans Hallin, MOPSsys
• Michael Hortlund, BAE Systems Hägglunds
• Bo Lindberg, Nouryon
• Anette Melbin, MacGregor
• Reinert Svensson, OSTP
• Kristina Säfsten, Övik Energi
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• Robert Byhlin, Eurocon
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Inspirations- 
seminarium 
Produktionslyftet 
Den 27 augusti ordnar vi ett inspira-
tionsseminarium inom Lean, Ledar-
skap, digitalisering och Automation i 
samarbete med IUC Z-group och Han-
delskammaren. 

Senast den 22 augusti kan du anmäla 
dig till mig via mail: 
anna.edblad@oviksindustrigrupp.se

Ny medlem
Vi säger välkomna till Maskincentrum som 
reparerar, underhåller, installerar, flyt-
tar och renoverar de flesta maskiner för 
metall-plåt- & träbearbetning inom verk-
stadsindustrin.

Flytt av Industri- 
gruppens  kontor
Från och med den 1 september så sitter 
ÖIG på Järnvägsgatan 8, ni är varmt väl-
komna att hälsa på. 

Vi önskar en trevlig sommar 
och väl mött till hösten!
Håkan och Anna 

Industritekniska lärlingsprogrammet och 
Gösta Hägglunds stipendium
Industritekniska programmet har nu fyllt sina 16 platser och det bådar gott för framtiden. 
Andelen behöriga elever är 93% vilket är mycket bra. 2016 tog 11 elever examen från Industri-
programmet, av dessa har 9 tillsvidareanställning och ingen hade varit arbetslös längre än 1,5 
månad. De övriga två eleverna kom man inte i kontakt med. De flesta var kvar på företaget där 
de gjort sin lärlingsperiod. 

Sofia Larsson heter årets Gösta Hägglundsstipendiat på Industritekniska programmet. 
Motiveringen lyder:

”Sofia har under sin lärlingstid visat framåtanda och 
teknisk nyfikenhet. Hon har förmåga och drivkraft att 
använda sina kunskaper på ett innovativt sätt inom 
såväl svets som skärande bearbetning.”

Anna Edblad, Mattias Mela, Sofia Larsson, Johan Hägglöf, 
ordförande för Gösta Hägglunds stiftelse.
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