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Energigrödor
SATSNINGSOMRÅDET BORTOM

har under två år arbetat
målmedvetet med utveckling
av produktion och logistik för
energigrödor.
OLJAN

Arbetet har bidragit till att det
idag produceras energigrödor,
främst industrihampa men även
rörflen och salix, på ca 100 ha
fördelat på ca 20 platser i kommunen.

KORT & GOTT
till att Värmeforsk, via Energimyndigheten, satsar 923 000 kr för
utveckling av odling och hantering
av energigrödor i Örnsköldsvik.
Förhoppningsvis kommer ytterligare stöd från EU mål 2 till
utvecklingsarbetet. En ansökan
är inlämnad och beslut fattas i
december 2008.

Viktiga aktörer är Övik Energi
och privata odlare. EU mål 2
har medverkat i finansiering av
en förstudie som i sin tur lett

SWOT på Örnsköldsvik
är att Örnsköldsvik år 2015 ska vara en
kommun av Världsklass -att leva
i, att bo i och att besöka. Vi är
snart halvvägs i projektet och
behöver få en utvärdering när
det gäller inriktningen på våra
satsningsområden. Gör vi rätt
saker eller skall vi fokusera på
något nytt område?
VK 2015 påbörjar i september
en SWOT-analys av Örnsköldsvik styrkor (S), svagheter (W),

Örnsköldsvik tillsammans med Företagslotsen, Världsklass 2015 och
Näringslivsorganisationerna vill utveckla styrelsearbetet. 16 september
har StyrelseAkademien Örnsköldsvik
det första medlemsmötet där föreningen bildas och styrelsen väljs.

VAD GÖR VI I INRE HAMNEN
Mera stads förstudie avseende kommersiell utveckling i inre hamnen är
klar. Några av konsulternas slutsatser är att detta inte är en bra plats
för detaljhandel, att det är viktigt att
det byggs hotelloch konsert/teaterlokal samt att nuvarande busstationen är en bra plats för framtida
studentbostäder.

MÅNGA BESÖK Sommaren

HAMPAODLING,
HOLGER FORSBERGS ÄGOR, NÄTRA

VÅRT HUVUDMÅL

STYRELSEAKADEMI Bankerna i

möjligheter (O) och hot (T) med
fokus på ”hållbar tillväxt”. Fram
till årsskiftet kommer SwecoEurofutures via en mängd djupintervjuer granska vårt arbete samt
analysera trender i omvärlden.
Syftet är få ett genomarbetat underlag som grund för det fortsatta
utvecklingsarbetet.

går mot sitt slut och handel och
besöksnäring verkar visa positivt
resultat. De många evenemangen
har naturligtvis påverkat detta, tex
Ostindiefararen hade nära på maxantal besökare per timme, StarWarsutställningen närmar sig 50.000
besökare - vi vill påminna om att
utställningen pågår tom sptember
för er som inte hunnit dit - det är en
upplevelese även om man inte sett
filmerna.

HANDLINGSPLAN 2009

den 16 sept ska Världsklass gruppledare träffas för att komma igång
med handlingsplan+budget för
2009. Därefter kan sedan grupperna börja arbeta med en handlingsplan inkl budget för respektive
område. Den 27/11 tas slutgiltligt
förslag på Ledningsgruppen möte
och12/12 tar Styrelsen Handlingsplan och Budget 2009.

VILL DU VARA MED?

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

ÖRNSKÖLDSVIKS
STARKA SIDOR?

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

Tillväxtavdelningen | 891 88 Örnsköldsvik
www.varldsklass.se

