Attraktiv mark och
rekreationsboende
BOENDE på attrakttiv
mark. Äntligen hemma kommer under
hösten 2007 genomföra en inventering
av all byggbar mark i kommunen, med
fokus öster om E4 utmed kusten.
Syftet är att sammanställa både komunal och privat mark för att sedan i
nästa fas marknadsföra dessa områden.
Förstude genomförs tillsamanns med
Örnsköldsviks kommun, Samhällsplaneringen.
ATTRAKTIVT

vill locka besökare
med rekreationsboende. Förstudien syftar till att inventera beﬁntligt bestånd
av rekreationsboende för att synliggöra eventuella ”luckor” och därigenom
kunna möta efterfrågan bättre samt
även göra en analys av denna inventering. Studien kommer att presenteras i
november.
ÄNTLIGEN HEMMA

Värdsklass 2015 laddar
inför år 2008
och vi har nyligen
presenterat satsningsområdenas prioriteringar för detta år. Ändå är det hög tid
att titta framåt. Ledningsgruppen kommer under augusti arbeta fram ett första
utkast till handlingsplanen 2008. Målet
är att vi ska ha en färdig, genomarbetat
handlingsplan som styrelsen kan anta
vid mötet i december.
SNART MIDSOMMAR

att så många som möjligt
vill vara med på vår fortsatta resa till
ett Örnsköldsvik i Världsklass. Därför
bjuder vi in alla engagerade, i alla grupper, till en nätverksträﬀ den 29 augusti.
Då kommer vi förutom att ha väldigt
trevligt även ha möjlighet att planera
aktiviteter 2008. En inbjudan kommer
i juni.
VI HOPPAS

ARRANGEMANG I VÄRLDSKLASS
9-10 juni, Pike Challange - Nordens första VM-kvaltävling i havsfiske, Gästhamnen.
9-12 augusti, Riksäventyr Crazy ATV - Nordens största ATV-tävling, Myckelgensjö.
Ovanstående arrangemang genomförs med stöd av Världsklass 2015

NYFIKEN PÅ VÄRLDSKLASS 2015
kontakta oss; fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se eller www.varldsklass.se

SNABBA FAKTA
Världsklass 2015 är ett utvecklingsarbete med
deltagare från näringsliv, kommun, organisationer och boende i Örnsköldsvik. En del aktuella aktiviteter som genomförs i samverkan
mellan olika aktörer inom Världsklass 2015 är:
Inköpsseminarium i samarbete
med Kunskap och Kompetens,
Örnsköldsviks Industrigrupp och
Företagarna.
Open Space-möte med studenter och
forskare om Campus Örnsköldsvik i
samarbete med STUNG, BAE Systems
och Processum.
Seminarium ang Utveckling av
kemispåret i våra utbildningar på
gymnasieskolan. I samarbete med
Processum, gymnasieskolan och
Umeå universitet.
Mentorskapsprogram i samabete med
Örnsköldsviks Industrigrupp. Deltagande företag är Akzo Nobel, SEKAB,
Hägglunds Drives, Domsjö Fabriker,
Olofsfors, Processum, BAE Systems
Hägglunds, Sanco, MacGregor, MReal, Knightec,
Nätverk med ingenjörer och företag
inom programvaru- och elektronikutveckling. Deltagande företag är
Knightec, Omicron Ceti, auSystems,
Danatec, CC Systems, ÅF-consult,
Clavister, BAE Systems Hägglunds.
Pilotprojekt om jämställdhets- och
mångfaldsfrågor genom en upplevelsebaserad utbildning i samabrete
med BAE Hägglunds.
Regnbågsvecka för ett öppnare
Örnsköldsvik i samarbete med
Örnsköldsviks museum och konsthall,
Svenska kyrkan, Sensus och Röda
korset.
Temadagar om energigrödor i samarbete med Processum i samarbete
med SLU, LRF, Hushållningssällskapet,
Maskinring Västernorrland, Lantmännen, LiLU, Länstyrelsen, Energimyndigheten, BioFuel Region och Övik
Energi.

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

Näringslivskontoret | 891 88 Örnsköldsvik
www.varldsklass.se

