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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

Förberedelserna för Euro Mine Expo 2012 pågår för fullt.
En diskussion med Nolia förs om hur mässan ska drivas i
framtiden och vilken roll GEORANGE ska ha i detta
arbete. Håll er uppdaterade med att besöka hemsidan:
www.eurominexpo.com

The preparation for Euro Mine Expo 2012 is in progress.
A discussion with Nolia has started regarding how the
fair shall be run in the future and what role GEORANGE
shall have in this work. Keep yourself updated by
following the progress on: www.eurominexpo.com

Öppnande av GPS

Opening of GPS

I samband med invigningen av SGU:s utbyggnad av
borrkärnearkivet så kommer även portarna till GPS
(Georange Public Site) att öppnas den 19 januari.
Landshövding Chris Heister och SGU:s GD Jan
Magnusson kommer att genomföra invigningen.

In connection with the opening of the SGU’s expansion
of the drill core archive, GPS (Georange Public Site) will
also open the gates to visitors. County Governor Chris
Heister and the Director‐General of SGU will perform the
opening ceremony.

Framtidens Gruv och Mineralindustri

The future Mining and Mineral industry

Georange välkomnar alla till ett heldagsseminarium den
31 januari 2011 i samband med 21:a upplagan av
Västerbottensdagarna på Grand Hotell i Stockholm.

Georange invites all to a one‐day seminar January the
31st, 2011 in connection with the 21st edition of
Västerbottens days at the Grand Hotel in Stockholm.

Under en spännande och fullmatad dat bjuder vi in
beslutsfattare från riksdagsutskott och myndigheter,
experter och intressenter från svensk gruv‐ och
mineralindustri, samt från den finansiella sektorn för att
fokusera på industrin av idag – dess möjligheter och
ökade betydelse för näringslivsutvecklingen i Sverige.
Inbjudan: http://www.georange.se/upl/files/48830.pdf

We have invited decision‐makers from parliamentary
committees and government agencies, experts and
stakeholders from the Swedish mining and minerals
industry, as well as from the financial sector to focus on
the industry of today‐ its possibilities and its increased
role for business development in Sweden.
Invitation: http://www.georange.se/upl/files/48830.pdf

Planerade aktiviteter.

Planned activities

Styrgruppsmöte Mine of the Future 26 jan 2011
Styrgruppsmöte Euro Mine Expo 10/2 2011
Styrgruppsmöte Mer Kvinnor i Basen den 11 Feb
2011. Följ projektet på www.merkvinnoribasen.se
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January 26th 2011,Steering committee meeting Mine of
the Future
February 10th 2011, Steering committee meeting Euro
Mine Expo
February 11th 2011, Steering committee meeting Mer
Kvinnor I Basen, more information about the project at
www.merkvinnoribasen.se
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