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Vi jobbar på i hög takt - och det ger resultat
Så har hösten kommit och många av företagen går på för fullt vilket är mycket roligt. Fokus för Örnsköldsviks industrigrupp har varit att följa sjukhusfrågan som ni kan läsa mer om nedan men även
flyget har varit av intresse. Vi ser verkligen hur viktigt det är att vi samverkar här i Örnsköldsvik och
arbetar för att skapa goda förutsättningar för er företag. På återhörande!
Hälsningar Anna Edblad

Fordonskomponentgruppen – utvecklingsmedel att söka
Örnsköldsviks Industrigrupp och FKG-Fordonskomponentgruppen inbjuder till information om statens satsningar inom FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation). Staten satsar drygt 400 MSEK
årligen i bidrag i olika projekt. Projektomfattningen är över 1 miljard per år.
FKG är en branschorganisation för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin, med uppgift
att stötta utvecklingen av leverantörer.
Det är öppet för olika typer av företag - t.ex. produktionsleverantörer från olika branscher, tjänsteföretag, logistik och transportföretag, konsultföretag och IT företag - att söka medel.
Anmäl dig på mail till: anna.edblad@oviksindustrigrupp.se
Mötet hålls på Sjögatan 6 hos Clavister kl. 13.00-15.00 den 25 oktober.
LÄS MER PÅ:

www.fkg.se/fordonsindustrin/forskning/ffi-programmet-fordonsstrategisk-forskning-och-innovation/

Studiebesök additiv tillverkning i Östersund
Den 20 september åkte ca 20 företagsrepresentanter samt två elever från Teknikprogrammet på
Parkskolan till Östersund för att besöka Mitt Universitet och företaget AIM. På Mitt Universitetet
forskar man bl a på utveckling av additiv tillverkning, dvs metoder för tillverkning av komponenter i
metall, framför allt i titan, med hjälp av 3D-skrivare.
Forskningen har lett till en avknoppning i ett företag som heter AIM som har ett antal 3D-skrivare där
man skriver ut framförallt medicinska komponenter men även industriella. De kan skriva ut i metall
och plast. Det var mycket intressant och lärorikt. VD Göran Elovsson tog emot oss tillsammans med
styrelseordförande Göran Persson.
Du kan läsa mer om företaget här:
http://aimsweden.com/

Digitala steg för tillväxt – projektet startat
Projektet Digitalutveckling för tillväxt startade den 1 september.
Lisa Edin och Sara Rudälv är digilotsar och projektet bedrivs som ett samarbete
mellan ÖIG, Företagarna, Handelskammaren och Örnsköldsviks kommun.
Projektet inriktar sig på företag inom industrin eller som samverkar med industrin.
Vill du veta mer om projektet eller vilken hjälp som finns att få kan du kontakta
Lisa Edin projektledare/Digital rådgivare. 070-190 90 70 lisa.edin@ornskoldsvik.se

Omvärldsanalys Örnsköldsvik
Den 2 oktober träffades styrelserna för Örnsköldsviks Industrigrupp, Företagarna och Handelskammaren för att en gemensam omvärldsanalys utifrån ett näringslivsperspektiv. Denna omvärldsanalys
ligger sedan till grund för de trender som ÖIG tar i beaktande inför planering av kommande aktiviteter.
Underlaget från omvärldsanalysen används även av Örnsköldsviks kommun som en del i den
heltäckande analysen som kommer att vara klar i mars 2018.

Flyget

Örnsköldsviks industrigrupp har tillsammans med Handelskammaren och Örnsköldsviks Airport haft
dialog med SAS som från och med april 2018 börjar flyga från Örnsköldsvik. Som ni kanske följt i media
så är Next Jets flyglicens tillfällig,
Transportstyrelsen kommer att fatta beslut om ett eventuellt förnyat tillstånd. Skulle problem med
flyglicensen uppstå den 17 november så kommer vi tillsammans med tillsammans med Örnsköldsvik
Airport och Handelskammaren att arbeta för att minska skadeverkningarna.

Sjukhusfrågan

Lärlingsprogrammet med
inriktning mot industri

Industrigruppen har fortsatt engagera sig i sjukhuset och bevarandet av akutkirurgin.
Vi har träffat lokala och regionala politiker samt
Landstingsledning och sammanfört dem med
representanter från Örnsköviks sjukhus.

14 elever har nu påbörjat sin lärlingsutbildning
med sex elever med inriktning mot CNC och
åtta elever mot svets. De kommer ut på sin lärlingspraktik efter årsskiftet. Eleverna uppbär
under sin praktik lärlingslön.

Dialog om rekrytering av kirurger pågår.

Det här är en pilot initierad av Carl Bennet och
Skolverket. Carl Bennet besöker oss till våren för
en gemensam utvärdering. Programmet i Örnsköldsvik har fått flest elever i Sverige, så vi är
mycket nöjda.

Det har varit öppna och konstruktiva diskussioner. Vi fortsätter att bevaka frågan.

Aktuella datum
• 18 oktober arrangerar Destination Jobb Yrkesmässa på Fjällräven Arena.
• 1 9 oktoberarrangerar vi Företagardagen tillsammans med Företagarna,
Handels kammaren och Örnsköldsviks kommun.
• 24 oktober kl. 11.15-12.45. Världsklass Örnsköldsvik bjuder in till ett lunchseminarium
om bilden av Norrland.
• 25 oktober kan du lyssna till FKG och hur ni kan söka medel till utvecklingsprojekt.
Café UH är ny leverantör av förtäring till industrigruppens lokal.
Du hittar sortiment och kontaktuppgifter här www.cafeuh.se

Anna Edblad

Tel. 070-509 26 04
anna.edblad@oviksindustrigrupp.se
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