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Tillbakablick på 2019

Så har ännu ett händelserikt år gått till ända. Vi har varit engagerade i många olika frågor men främst är det
två områden som sticker ut.
Vi har sett utmaningar när det gäller samhällets utbud
till medborgarna. Det har gällt flygtrafiken där SAS
aviserade att de inte kommer att trafikera Ö-vik och
BRA som snabbt aviserade att de kommer att trafikera
Ö-vik. Bemanningsläget på sjukhuset är nu betydligt
bättre och det har också instiftats en kompetensfond
för personalen på sjukhuset där även företag och ÖIG
bidragit finansiellt.
Syftet med fonden har varit att bidra till kompetensutveckling och att öka attraktiviteten för sjukhuset som
arbetsgivare. Hittills har det delats ut medel till fyra
medarbetare.
Det andra området har varit kompetensförsörjning
och samarbete med olika skolor och utbildningsanordnare. I höst har vi sett uppstart av ett antal nya
YH-utbildningar som CNC, Robot- och automationsprogrammerare och Produktionsutveckling 4.0.
På gymnasienivå är det beslutat om uppstart av ett
fjärde år på Teknikprogrammet till hösten. Tillsammans med engagerade arbetsgivare så kan vi påverka
utbildningsutbudet!

Vi ser fram emot ett nytt År med nya utmaningar
och möjligheter!
Ordförande Håkan Åström

Exportpriset och
Företagarkvällen
Den 6 februari är det dags för Företagarkvällen. Örnsköldsviks Industrigrupp och Handelskammaren delar
varje år ut ett pris till ett företag som har lyckats väl
med sin exportsatsning.
Tre företag är nominerade, de är Thordab, Pris-

malence och WIJO.
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Automations EXPO
Den 11 februari arrangerar ÖIG ett Automations EXPO
på Fjällräven Arena tillsammans med IUC-Z och Automation Region. Ni är välkomna till en dag att inspireras och få kunskap om hur ditt företag kan skapa
struktur och bra förutsättningar för framtiden. Ta
del av erfarenheter från företag som utvecklat sina
arbetsmetoder genom att digitalisera, automatisera
och robotisera processer i verksamheten. Hör hur ditt
företag kan få stöd att utveckla verksamheten via
Robotlyftet och Produktionslyftet, och få kontakt med
leverantörer och konsulter på utställningen som kan
hjälpa ditt företag att ta nästa steg.

Nya medlemmar
Vi välkomnar Maskin, Produktion och Svets i Örnsköldsvik AB och Örnsköldsviks Skärcentra som nya
medlemmar.

Vi önskar er God Jul & Gott Nytt År!
Anna och Håkan.
Anna Edblad VD ÖIG
Tel. 070-509 26 04

