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GEORANGE
Nytt år nya utmaningar
Georange önskar alla ett Gott Nytt År
Rysk–svenska rådet
Georange är numera även medlem i
Rysk-svenska rådet. Målet för Rysksvenska rådet är att främja näringslivssamarbetet mellan Norrbotten och
Murmansk regionen, skapa optimala
förutsättningar för SME-samarbeten,
samt tillmötesgå företagens behov för
gränsöverskridande affärsrelationer
Mineralstrategi
Det pågår ett arbete med att genomföra och ta fram både en nationell och
en regional mineralstrategi. Den regionala har en vision att Norrbotten
och Västerbotten på ett avgörande
sätt ska bidra till att Sverige fortsatt
ska vara den ledande gruvnationen i
Europa. Georange är en aktiv part i
detta arbete.

Kontaktuppgifter

Georange ideella förening
Box 42
930 70 Malå

Botnia Atlantica Projekt
Geroange har beviljats finansiering
från Botnia Atlantica för att bedriva
ett projekt i samarbete med Minerals
Norway A/S som går under namnet
"Drivmotor Georange". Medfinansiärer på Svensk sida är Skellefteå Kommun och Lycksele Kommun.

Den strategiska idén med Drivmotor Georange är att som en
aktiv samordnare skapa regionala, nationella och internationella arenor där offentliga aktörer,
näringsliv och akademi kan mötas i en strategisk samverkan
inom olika plan för att stimulera
en nationell, regional och nordisk
tillväxt med de malm- och mineralresurserna som utgångspunkt.
GEORANGE hemsida
På vår hemsida finns alltid ny
information om vad som är på
gång och vad som har hänt.
Gör det till en vana att dagligen
gå in på den och även komma
med förslag till intressanta uppslag.
www.georange.se Föreningen
har för närvarande c:a 70 medlemmar och fortsätter att växa.
Gå in på vår hemsida och se vilka
våra medlemmar är.
Kom ihåg att anmäla deltagande
på vårt återkommande expo om
Framtidens Gruv och Mineralindustri som Nordic Publishing
genomför under Västerbottensdagarna på Grand Hotell i Stockholm. Gå gärna in och håll er
uppdaterade om det kommande
programmet

Orförande:
Lennart Gustavsson
Tel: 0953– 211 10
Mobil: 070– 343 96 85 (ordf)
e-post: ordf@georange.se
Ekonomi/Admin:
Lars Mikaelsson
e-post: adm@georange.se
Org.nr 894702-1047
Bg: 5330-4612

Arbetet med EuroMineExpo 2014 pågår för fullt försäkra er om en plats redan
nu. www.eurominexpo.com
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IMPORTANT
DATES
GEORANGES ANNUAL
MEETIN WILL BE
HELD THE 15TH OF
APRIL AT THE UNIVERSITY OF UMEÅ
MINING 2013 IN LULEÅ APRIL 23-24 OF

FUTURE CIRCULAR
MATERIALS EXPO 1012TH OF JUNE 2013

Contacts

Georange ideella förening
Box 42
930 70 Malå

New Year and new challenges
The strategic idea with Drivmotor
Georange wishes everyone a Happy Georange is that Georange as an
New Year
active coordinator create regional, national and international areRussian-Swedish Board
nas where public stakeholders,
Georange is now also a member of the industry and academia can come
Russian-Swedish Board. The main task together in a strategic collaboraof Russian-Swedish Board is about pro- tion on different levels, to stimumoting activities in the economic field late a national, regional and Norbetween the province of Norrbotten dic growth with the ore and minand the Murmansk region, creating eral resources as a base.
favorable conditions for cooperation of
small and medium-sized businesses, to GEORANGE home page
ensure their needs in the process of On our home page, you can find
doing international business
out what has happened and what
is planned so make it a daily rouMineral Strategy
tine to visit it. We are always
Work is in progress to implement and open for new ideas and suggesdevelop both a national and a regional tions
for
improvements
.
mineral strategy. The regional strategy www.georange.se
has a vision that Norrbotten and Västerbotten in a major way shall contrib- The association currently has
ute to that Sweden shall continue to be about 70 members and continues
the leading mining nation in Europe. to grow. Please visit our website
Georange is an active part in this work. to learn more about who our
Botnia Atlantica Project
Geroange has received funding from
the Botnia Atlantica to conduct a project in cooperation with Minerals Norway A / S, which is called "Drivmotor
Georange". Financiers on the Swedish
side is Skellefteå Municipality and
Lycksele Municipality

members are.
Remember to register and participate at the Future Mining and
Mineral industry expo that Nordic
Publishing is organising during
Västerbotten Days at Grand Hotel
in Stockholm. Please keep yourself updated about the upcoming
event
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Euro Mine Expo 2014 is progressing be sure to plan for this in order to
secure a place. Please visit www.eurominexpo.com to keep up with the
progress.

