Nyhetsbrev
2019 kvartal 1 | www.oviksindustrigrupp.se

Frukoststudion
Den 27 februari var Industrigruppen värd för Frukoststudion.
Industrin i Umeåregionen har framtidstro och under de kommande åren investeras 10-tals miljarder inom industri och
industrinära verksamheter samt infrastruktur. Marie Gidlund, Näringslivsutvecklare på Umeå Näringsliv, berättade
om näringslivet, investeringarna och kommunens ”Nyindustrialiseringsagenda” för att stötta och stärka utvecklingen.
Martin Ärlestig, platschef, Komatsu Forest, berättade om företagets nuläge, deras framtida ambitioner vad gäller produktion samt om den långsiktiga visionen att plocka hem
mer produktion till regionen.
Som avslutning berättade Maria Olofsson, Uminova, om
projektet Ignite, där man sammanför startup-bolag med industriföretag.
Det var en uppskattad Frukoststudio som väckte nyfikenhet
och intresse för ett studiebesök hos företag i Umeå.
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Årstämma
Den 10 maj kl 10.00 bjuder vi in
våra medlemmar till Industrigruppens årsstämma.
Vi bjuder på lunch och ett inspirerande föredrag samt berättar om
verksamheten under 2018.
Varmt välkomna!
Anmäl er till:
anna.edblad@oviksindustrigrupp.se

senast den 3 maj.
Material inför årsstämman
kommer att skickas ut i slutet på
april.
Väl mött!

Invigning av en virtuell svets
Den 19 mars invigdes en virtuell svets på Parkskolan. Svetsen är
inköpt för att inspirera elever inför valet till gymnasiet men även
för att kunna användas i undervisningen. Svetsen kan även användas vid företagsinterna utbildningar eller vid till exempel Öppet Husaktiviteter.
Företagen som bekostade svetsen:
BAE Systems 		
ÖMV 		
Metsä Board
Machtec		OSTP		Örnalp
Kima			INTEK		Aluspec
Nordic Flanges
Thordab
Anundsjö Bygg

Carl Kempes stipendium
Den 7 mars överraskade representanter för Industrigruppen och Örnsköldsviks kommun Carl Kempe för att fira hans 80-års dag.
Carl Kempe har fortfarande stor betydelse för många av bolagen sprungna ur
den tidigare Modo-koncernen och de ville visa sin tacksamhet genom att överräcka ett stipendium. Stipendiet kommer att delas ut till en eller två elever på
Naturprogrammet på Örnsköldsviks gymnasium som har utmärkt sig.
Stipendiet är på 20 000 kr vardera och bekostas av företagen i samverkan med
Industrigruppen. I samband med stipendieutdelningen kommer eleverna även
att få en inspirationsföreläsning inom kemi.

Gåvobrev

Carl Kempes
Stipendium

Stipendiets syfte är att premiera studenter som särskilt
utmärker sig inom kemiämnet genom särskild kunskap, drivkraft
och engagemang samt naturvetenskaplig nyfikenhet och flit.
Carl Kempes stipendium delas årligen ut till stipendiater vid
Örnsköldsviks gymnasiums Naturprogram årskurs 3. Stipendiet
är på en summa av 20 000 kr och kan delas ut till en eller två
studenter. Stipendiet delas ut för första gången år 2019.
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Närvarande från vänster:
Anna-Britta Åkerlind, Tomas Karlsson, Stefan Svensson,
Birgith Olsson-Johansson, Jan Åhlund, Håkan Åström,
Lars Winter, Elvy Söderström, Bo Lindberg, Peter Johansson, Ylva Alwarsdotter, Magnus Hallberg, Anna Edblad,
Per Nylén, Anna-Belle Strömberg. I mitten Carl Kempe.

Status sjukhusfrågan
Under ca två års tid har vi följt
arbetet med bemanningen på
sjukhusets kirurgavdelning. Läget är nu stabilt och andelen
stafettläkare har minskat och
man har säkrat fast bemanning
av läkare med hög kompetens
även i ett nationellt perspektiv.
Det är mycket glädjande att Industrigruppens påtryckningar
för att få ett lokalt ledarskap på
plats har bidragit till denna positiva utveckling.

inom vården i Örnsköldsvik kommer det att bedrivas ett projekt
för att stärka den akademiska
miljön för medicinsk forskning
i Örnsköldsvik sjukvårdsområde. Arbetet bedrivs i samverkan
mellan Region Västernorrland,
Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun. Syftet är
också att öka vårdens kvalitet
och främja hållbar bemanning
genom att öka sjukvårdsområdets attraktionskraft.

För att ytterligare stimulera och
kompetensutveckla
personal

Kempestiftelsen svarar för närmare hälften av finansieringen.

Dessutom bidrar Industrigruppen i samverkan med de större
medlemsföretagen med 250 kkr
per år under de tre närmaste
åren.
Detta är en bekräftelse av den
uttalade ambitionen att utveckla verksamheten vid vårt fina
sjukhus.

Nya medlemmar
Vi säger välkomna till de nya medlemmarna Converflex och Linde Material Handling (fd Nordtruck).
Converflex AB som tillverkar förpackningsmaterial till bl a livsmedelsindustrin. Linde Material Handling
förser sina kunder i norra Sverige med olika typer av truckar och materialhanteringslösningar.
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Strandgatan 23
891 39 ÖRNSKÖLDSVIK
www.oviksindustrigrupp.se

Anna Edblad VD ÖIG
Tel. 070-509 26 04
anna.edblad@oviksindustrigrupp.se

