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Incheckning
UNDER TVÅ VECKOR i november tog Världsklass 2015 emot
56 stycken incheckningar. Ett
enormt gensvar av olika aktörer
som genom aktiviteter och projekt vill
vara med och hitta lösningar på de
utmaningarna Örnsköldsvik står inför. Vi
kommer att bjuda in till att checka in två
gånger per år. Nästa incheckningsperiod
blir 5 mars – 18 mars.

Örnsköldsviks utmaningar:
•Realisera arbetsmarknadsregionen:
förverkliga en gemensam arbetsmarknadsregion med Umeå och att inom
Botniaregionen skapa en gemensam
identitet som för människor samman och
ökar rörligheten.
•Attraktionskraft i en global värld: säker-

ställa Örnsköldsviks långsiktiga kompetensförsörjning och ständigt utveckla
Örnsköldsviks attraktivitet.
•Klimat - Råvaror - Energi: fortsätta utveckla klimatsmart produktion av varor
och tjänster och tillverka energieffektiva
produkter från förnybara råvaror.
•Förnyelse och Innovation : ta tillvara
på och stimulera innovationsförmågan
hos människor och organisationer. Skapa
kreativa utvecklingsmiljöer och öka öppenheten för det som upplevs som nytt,
annorlunda eller oliktänkande.
•Utvecklingsarbetet : hitta lösningar tillsammans och att vara handlingskraftiga.
VILL DU ANTA EN UTMANING?

Läs mer på hemsidan eller kontakta
Frida eller Vanja.

Örnsköldsvik+Umeå=Sant
ÖRNSKÖLDSVIK OCH UMEÅ har

nu tagit ännu ett viktigt steg mot ett
fördjupat samarbete. Målsättningen är
att de två orterna succesivt ska närma sig
varandra och inom ett par år utgöra en
gemensam stark arbetsmarknadsregion.
För att hjälpa den utvecklingen på traven
så kommer Örnsköldsviks kommun och
Umeå kommun att söka gemensamma
regionala utvecklingsmedel från Tillväxtverkets program ’Lokalt och regionalt
tillväxtarbete’. Örnsköldsvik har fram till
idag varit en egen arbetsmarknadsregion
där pendlingsutbytet med omvärlden
varit begränsat. Avstånden har tidigare
skapat svårigheter för befolkningen att
pendla vilket gjort vår arbetsmarknad

ganska smal och begränsad. 2010 kom
trafiken på Botniabanan igång vilket
skapade nya förutsättningar för pendling
och öppnade möjligheter för ett ökat
utbyte. En gemensam arbetsmarknad som
förenar Umeå och Örnsköldsvik kommer
bland annat att ge en större branschbredd, ökade möjligheter att attrahera
inflyttning och nya företagsetableringar
samt minska medflyttarproblematiken i
regionen. Från Världsklass 2015 och Örnsköldsviks kommun jobbar just nu Frida
Bylin och Thorbjörn Öhlund tillsammans
med medarbetare från Umeå kommuns
utvecklingsavdelning med att utforma en
ansökan som ska vara inlämnad senast
den 28 mars 2012.

JOBBA & LEV
Ni har väl sett det senaste numret
av rekryteringsmagasinet?
Om inte - så finns det att läsa på
www.varldsklass.se och beställas
från tillvaxt@ornskoldsvik.se.
Magasinet har bla skickats till 2000
utflyttade Örnsköldsviksbor i
Mälardalsregionen.
FÖRETAGARKVÄLLEN
Torsdagen den 9 februari är det
dags för Företagarkvällen 2012 i
Fjällräven Center. En kväll då bl.a.
priser som Årets Företagare, Årets
Miljöföretag, Årets Nyföretagare
delas ut till Företagare verksamma
i Örnsköldsvik. Detta år har vi det
stora nöjet att få välkomna melodifestivalaktuella Lisa Miskovsky som
artist på Företagarkvällen 2012.
För mer information och biljettbokning besök
www.foretagardagarna.se
AMBASSADEN
Alla är välkomna till Örnsköldsviks
ambassad - ung som gammal,
inflyttad, utflyttad eller bofast. Även
tillfälliga besökare och utlandsboende. Här väljer du själv på vilket
sätt du vill engagera dig och lyfta
fram Örnsköldsvik. Det viktiga är
att du på ditt sätt delar med dig
av din bild av vårt positiva Örnsköldsvik till omvärlden. Du är väl
ambassadör?
SKIPASS HÖGA KUSTEN
Välkomen till att åka utför i Höga
Kusten i vinter! Nytt för i år är att
om du köper köper 2-dagars
liftkort får du kvällskort i annan
backe, köper du veckokort
får du dagskort i annan backe.
Backar som ingår är Solberg,
Bjästa, Hallsta, Skule och Vårdkasberget.
KONTAKTA OSS
vanja.ostman@ornskoldsvik.se
Tel 0660-886 82
frida.bylin@ornskoldsvik.se
Tel 0660-88326

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