Ny Konsert och teaterlokal!
MERA STAD presenterade den 21
september förstudien avseende en ny
konsert- och teaterlokal. Förstudien har
tittat på nio tänkbara platser och kommit fram till att inre hamnen är mest
lämplig.

Projektgruppens idé är att Arken Tjänstecentrum ska bygga och äga huset, och
Folkets Hus-rörelsen driva verksamheten. Beräknad kostnad ca 200 Mkr.

Byggnaden har glasfasad ut mot fjärden och skall innehålla en reglerbar
scen på mellan 200 och 520 kvadratmeter, orkesterdike, plats för 750 åskådare, restaurang och utställningsytor.

AKTUELLT JUST NU
Här kommer lite om vad som är aktuellt
just nu.
Mer chartertrafik till Örnsköldsvik

Via Äntligen Hemmas studie har vi
identifierat ett par aktörer som är
intresserade av att starta charterresor till nya destinationer. I oktober
genomförs en första träff men en
tänkbar ny operatör.

Besöksnäringen 2015

Värt Att Se kommer att arbeta vidare
för en mer samlad organisation kring
besöksnäringen i vår kommun. Under
2008 kommer vi att projektanställa en
person som skall arbeta för att hitta
en passande organisatorisk form.

Fortsatt behov av arbetskraft

Nominera till 2007 års
företagarpriser
Världsklass 2015 tillsammans med näringslivet och Örnsköldsviks kommun
uppmärksammar vårt framgångsrika
näringsliv genom att dela ut företagar
priser i olika kategorier. Förra året gjordes det vid ett antal elitseriematcher i
Swedbank Arena under höstsäsongen.
Samtliga pristagare tyckte att prisutdelningen i samband med matchstart var

jättetrevlig, så vi har bestämt att även 2007
års priser skall delas ut på samma sätt.
Nu behöver vi Din hjälp att få förslag på
företagare (både män och kvinnor) för
dessa priser. Nominera företagare på
www.varldsklass.se

Jörgen Sundqvist ny som vice gruppledare i Mera Stad

Marie Viskers har gått vidare till Hägglunds Drives som mässkoordinator. Vi tackar Marie
för allt arbete inom Vision 2008 samt Världsklass 2015 och önskar henne lycka till på sin
nya tjänst. Som ny vice gruppledare i Mera Stad fungerar Jörgen Sundqvist. Jörgen nås på
tfn 0660-886 92 eller på mail: jorgen.sundqvist@ornskoldsvik.se

NYFIKEN PÅ VÄRLDSKLASS 2015

Just nu annonserar 14 lokala
arbetsgivare efter arbetskraft via en
gemensam annons i bla Västerbottens
Kuriren, Metro, Dagens Industri, Ny
Teknik samt Örnsköldsviks Allehanda.

Kvinnors Företagande

Vi vill vara med och utveckla kvinnors
företagande och bjuder därför in alla
aktörer, som har möjlighet att påverka
i dessa frågor till ett seminarium 10
oktober.

Energieffektiva Hus

19-20 oktober kommer vi att fokusera
på miljö och energieffektivt byggande
i Örnsköldsvik. Träffen är på Swedbank Arena och den 20:e är det en
mässa för allmänheten, då kommer
det även finnas möjlighet att se matchen Skellefteå-Modo via storbild.

Regnbågsvecka 19-25/11

Även i år kommer vi att fortsätta
arbeta för ett öppnare Örnsköldsvik,
en plats där alla är välkomna precis
som man är. Därför arrangeras nu
regnbågsveckan för andra året i rad.
Du kommer bla kunna ”fika med en
fördom”.

kontakta oss; fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se eller www.varldsklass.se

VÄRLDSKLASS 2015
Världsklass 2015 är ett utvecklingsarbete med deltagare från näringsliv,
kommun, organisationer och boende i Örnsköldsvik.

Näringslivskontoret | 891 88 Örnsköldsvik
www.varldsklass.se

