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GEORANGE home page

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

Eftersom Georange har haft en ambition att skapa
en varaktig internationell mötesplats av högsta
kvalitet som återkommer vartannat år. har vi därför överlåtit varumärket till NOLIA vilket säkerställer bevarandet av mässan. Gå gärna in på
www.eurominexpo.com för att håller er uppdaterade om vad som händer 2012

Since GEORANGE have had an ambition to create
a permanent international meeting place of the
highest quality, we decided to transfer the trade
mark to NOLIA to ensure the preservation of the
fair. Please visit www.eurominexpo.com to keep
you posted on what happens in 2012.

Opening of GPS

Öppnande av GPS
Nu har GPS (Georange Public Site ) eller Geo Expo
som det numera kallas invigts, en utställning som
handlar om mineraler, berggrunden och prospektering i Malå. För besök och bokning av grupper
kontakta SGU i Malå

Now GPS (Georange Public Site) or Geo Expo as it
currently is named is officially opened, an exhibition of minerals, rocks and explorations in Malå.
To visit or booking of groups please contact SGU in
Malå.

Ny styrelse i Georange

New Board members in Georange

Ordförande: Lennart Gustavsson
Ordinarie ledamöter:
Ewa-Leena Johansson, Intresseföreningen Bergslaget
Erland Lindkvist, IF Metall
Ulla Grönlund, LTU via Centek
Magnus Ericsson, Raw Materials Group
Pia Pehrson, Foyen Advokatbyrå
Håkan Tarras-Wahlberg, Swedish Geological

Chair man : Lennart Gustavsson
Ordinary members:
Ewa-Leena Johansson, Intresseföreningen Bergslaget
Erland Lindkvist, IF Metall
Ulla Grönlund, LTU via Centek
Magnus Ericsson, Raw Materials Group
Pia Pehrson, Foyen Advokatbyrå
Håkan Tarras-Wahlberg, Swedish Geological Pia
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