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GEORANGE homepage

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

On our home page, you can find out what has happened
and what is planned so make it a daily routine to visit it.
You are all welcome to send us suggestions for
improvements. www.georange.se

Ett uppföljningsmöte är planerat till den 29 september
där vi ska gå igenom årets mässa. 155 utställare innebar
att vi ökade antalet utställare med 50 % jämfört med
2008. Att notera är också att föreläsare och delegater
från 29 nationer och fem världsdelar mötte upp på
Skellefteå Kraft Arena. www.eurominexpo.com

A follow up meeting of this year’s fair is planned to take
place the 29th of September. 155 companies were
represented at the fair which means that we had 50%
more companies at his fair compared with 2008. Also to
be mentioned is that delegates from 29 nations and 5
continents met up at the fair this year.
www.eurominexpo.com

NyaMedlemmar

New Members

Vi vill hälsa våra nya medlemmar Nordic Mines AB ,
www.nordicmines.se och Projektresurs i Malmberget
AB, www.primab.com välkomna.

We would like to welcome our new members Nordic
Mines AB, www.nordicmines.se and Projektresurs I
Malmberget AB, www.primab.com .

Planerade aktiviteter

Planned activities

Workshop med Naptek och MKB‐centrum SLU den 2
september 2010.
http://www.georange.se/News.aspx?r_id=24197

Workshop with Naptek and MKB‐centrum SLU on
september 2, 2010.
http://www.georange.se/News.aspx?r_id=24197

Svemins miljökonferens i Pajala 21‐22 september.

Svemins Environment Conference in Pajala 21‐22
September.

Tillväxtverkets lärkonferens i Skellefteå 30/9‐1/10.

The Swedish Agency for Economic and Regional
Growth’s Conference in Skellefteå 30/9‐1/10.

4‐7 oktober finns Georange i Bryssel (Open days)

4‐7 oktober is Georange in Brussel s(Open days)

www.opendays.europa.eu/

www.opendays.europa.eu/

I samband med styrelsemötet den 14‐15 oktober
kommer referensgrupperna att samlas i Luleå. Mötet
inleds av bergmästaren Åsa Persson.

In conjunction with the board meeting the 14‐15th
of October, our reference groups will also be invited.
The new Chief Mine Inspector, Åsa Persson, will
open the meeting.
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