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i Örnsköldsvik. Vi är övertygade om att med ett 
bra lokalt ledarskap så kan sjukhuset utvecklas 
och attrahera de personalkategorier, som det 
idag tyvärr råder brist på. Vi följer utvecklingen 
med stort intresse.

Vår satsning på att tidigt, redan i grundskolan, 
informera våra elever om arbetsmarknaden är 
mycket uppskattad av elever, föräldrar och av 
skolan. Värdet av ett genomtänkt studieval bör-
jar bli tydligt för alla.    Det gör att ungdomarna 
kommer ut, väl rustade, på en arbetsmarknad, 
som ser ljusare ut än på mycket länge. Vi har 
välkomnat två nya kommunikatörer, Aman-
da och Kristin. I Örnsköldsviks kommun har de 
mött ca 2000 elever i inspirationsföreläsningar 
och Yrkesmässan. Destination Jobb har också 
startat upp Medflyttandeservice för att stötta 
företag vid rekryteringar.

Arbetet med digitaliseringen fortsätter och vi 
samverkar med kommunen i ett Världsklass-
projekt som heter Digilots. Digitaliseringen ut-
vecklas oerhört snabbt och vi konstaterar att 
tekniken finns. Utmaningen är att veta vad det 
är som ger mitt företag mest nytta. Hur ska tek-
niken användas på bästa sätt?

Vi har ett bra samarbete i Örnsköldsvik med öv-
riga näringslivsorganisationer och med kommu-
nens företrädare. Tillsammans kommer vi att 
verka för ett ännu bättre näringslivsklimat! 

Vi ser med tillförsikt fram emot 2018
Hälsningar Anna Edblad VD

Aktuella datum
• 8 februari Företagarkvällen på Fjällräven Arena

• Den 20-22 februari anordnar Arbetsförmedlingen en Jobbvecka för dig som vill   
 rekrytera, se bifogad fil och läs mer på hemsidan www.oviksindustrigrupp.se
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Lyssna på Industripratarna
Industripratarna är en podserie som sänds från 
Närradion med olika industriprofiler.

Den 28 november så sändes programmet om 
Örnsköldsviks Industrigrupp. I programmet del-
tar Anna Edblad, Håkan Åström och Erik Öhman 
som kåserar om ÖIGs framväxt, exempel på vad 
vi åstadkommit och en inblick i framtiden.

Här kan du lyssna på programmet, om du skulle 
få lite tid över under jul- och nyårshelgerna:
http://www.radioovik.se/industripratarna-2/

Nominerade till Årets Ledare
Priset till Årets Ledare delas ut av Handelskammaren och Örnsköldsviks industrigrupp. 
Priset delas ut vid den årliga Företagarkvällen den 8 februari. 

Syftet är att lyfta fram ledare inom Örnsköldsviks näringsliv som uppmuntrar till initiativförmåga 
och kreativitet hos medarbetare och i organisationer i såväl medgång som motgång för en positiv 
utveckling. Ledaren har formellt en chefsbefattning med underställd personal.

Nominerade är:

- Tomas Olsson Malux

- Kristina Säfsten Övik Energi

- Niklas Boström Lättelement

God Jul och Gott Nytt År! 
Önskar Anna och Håkan

Summering av 2017
2017 har varit ett händelserikt år för Örnskölds-
viks Industrigrupp. Vi har mött utmaningar inom 
såväl flyget som Landstinget, båda viktiga sam-
hällsfunktioner för att bidra till ortens attrak-
tivitet och av stor vikt för företagen och dess 
medarbetare.

Bra flygförbindelser är A och O för Örnskölds-
vik. Att vi nu kommer att få en flygplats med två 
operatörer inger förhoppningar om bra tidtabell 
och konkurrenskraftiga priser. Det är förstås 
viktigt att alla inser värdet av en egen flygplats 
och att vi så långt det är möjligt gynnar Örn-
sköldsvik Airport. 

NextJet har fått fortsatt tillstånd av Transport-
styrelsen att flyga efter en nödvändig kapita-
linsats av ägarna. Efter årsskiftet förändras 
turlistan och företaget sätter in Boeing 737, en 
jet-maskin med 148 platser. Samtidigt drar man 
ner antalet turer per dag, vilket givetvis blir en 
utmaning under första kvartalet. Samtidigt får 
vi en ny destination, Gällivare. Den 8 april åter-
vänder SAS till Örnsköldsvik, vilket är mycket 
positivt. Ambitionen från SAS sida är att återta 
passagerare som under de senaste åren valt 
Umeå i stället för Örnsköldsvik.  Man avser hålla 
samma prisbild, som till/från Umeå.

När det gäller sjukhuset så har dialogen betr. 
akut-kirurgin fortsatt. Nu pågår ett rekryte-
ringsarbete på kirurgen och parallellt inleds en 
utvärdering av den länsklinik-organisation, som 
infördes för fyra år sedan. Vi har ett bra sjukhus 


