Lyckad nätverksträff på
folkets park
genomförde årets
första nätverksträﬀ på Folkets Park den
29 augusti. I nuläget är vi över hundra
personer som är engagerade i Världsklass 2015, vid denna träﬀ deltog över
trettio personer. Kvällen började med
en presentation av vad som händer i alla
satsningsområden just nu. Sedan bjöds
det på ﬁka och vi avslutade träﬀen med
en gemensam diskussion om framtiden,
VÄRLDSKLASS 2015

engagemang och delaktighet. Vi beslutade gemesnamt att förändra upplägget av
nätverksträﬀen till nästa gång, fokusera
mer på mötet mellan människor och skapa förutsättningar för diskussioner och
samtal kring t.ex. arbetssätt, metoder,
idéer osv. Eftersnacket har handlat om
hur häftigt det är med så många engagerade människor och vilken kraft vi besitter att kunna förändra vårt samhälle!

Varvsberget - ett berg i
världsklass
och Äntligen Hemma
har gemensamt tittat på en utveckling
av Varvsberget, ett berg med exempelvis
boende, nöje, friluftsliv och äventyr. Ett
antal aktörer har i ett tidigt skede samlats och
h spånat idéer
idéer, nästa steg är att
bjuda in allmänheten för att under kreativa former arbeta fram idéer. Alla är välkomna som känner ett intresse för berget
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och en vilja att att vara med och diskutera
det med andra. Resultatet kommer vara
en del av bakgrundsmaterialet inför den
kommande översiktsplanering av Varvsberget-Tvillingsta. Mötet äger rum den 7
november 18.00 på Folkets Park. Anmälan till inga-lill.wagberg@ornskoldsvik.se
senast den 1 november.

CHECKLISTA FRAMGÅNGSFAKTORER
Boka in en workshop med mångfald, delaktighet och ekologisk hållbarhet. Ni
ringer vi kommer! Marie: 0660-88 372 Vanja: 0660-88 682 Janne: 0660-88 816
ringer,

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

KALENDARIUM
21 SEPTEMBER
KONSERT OCH TEATERLOKAL
Mera Stad presenterar resultatet av
förstudien gällande en konsert och
teaterlokal i Örnsköldsvik
22 SEPTEMBER
MULTISPORT SM
Sveriges mest prestigefyllda multisport tävling av stapeln i Örnsköldsvik.
Starten går midnatt till lördagen och
målgången sker på Skyttis, där tävlingen avslutas med några publikfriande sträckor.
2-3 OKTOBER, GIDEÅBRUK
SKOGSTURISM OCH NATURTURISM
Seminariet har till syfte att ge flera
perspektiv och samtal kring hur turistnäringen kan utvecklas ur ett lokalt
perspektiv med en långsiktig hållbar
utveckling på naturen, markägarnas
och lokalbefolkningens villkor.
10 OKTOBER, ARKEN
HUR KAN VI FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE?
Världsklass 2015, Företagarna och
Företagslotsen bjuder in alla aktörer,
som har möjlighet att påverka i dessa
frågor, till ett seminarium.
19-20 OKTOBER
MÄSSA - ENERGIEFFEKTIVA HUS
En mässa fylld av spännande föreläsningar och utställningar kring energieffektivt byggande.
24 OKTOBER, HÖGAKUSTEN HOTELLET
MANLIGHET OCH KVINNLIGHET I FÖRÄNDRING
Projektet ”Forum för jämställdhet”
genomför sin avslutningskonferens
med Anna Wahl, Magnus Sjögren och
Ronny Eriksson.
15 NOVEMBER, GNISTAN
FRAMGÅNGSRIKA INTERNATIONELLA AFFÄRER
Genom kulturkompetens bli mer
framgångsrik i sina internationella
realtioner.
Mer info om tider, platser och anmälan gällande alla arrangemang finns
på www.varldsklass.se
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