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Ny nationell mineralstrategi
Regeringen antog i februari en mineralstrategi vars syfte är att skapa ett
hållbart nyttjande av Sveriges mineraltillgångar. Läs mineralstrategin på
regeringens webbplats: Sveriges mineralstrategi (öppnas i nytt fönster).
Den regionala minieralstragegin Det
pågår även ett arbete med att ta fram
en regional mineralstrategi med en
vision att Norrbotten och Västerbotten på ett avgörande sätt ska bidra
till att Sverige fortsatt ska vara den
ledande gruvnationen i Europa
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.
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Gruv 2013 den 23-24 april i Luleå.
Säker produktion i expansiv gruvnäring
Dagens gruvnäring är inne i ett mycket expansivt skede med spännande

utmaningar. Inspectas gruvseminarium erbjuder ett forum
för erfarenhetsutbyte inom aktuella teknikområden och underhållsfrågor.
Vi tar upp frågor för dig som arbetar med drift, underhåll, tillverkning eller kontroll inom
gruvindustrin eller är entreprenör i branschen. Seminariet genomförs under en och en halv
dag med en trevlig middag den
första dagen.

Affärsmöjligheter från stads-och
restprodukter gruvdrift, 10-12/6
2013 i Skellefteå.
Nordic Publishing och GEORANGE i samarbete med industri och organisationer verksamma inom återvinning - är
stolta över att bjuda in dig till sin
tre dagar "Framtida Cirkulär
Materials Expo" -. En internationell konferens och mässa Både
privata sektorn och kommuner
står inför nya utmaningar och
möjligheter där avfall blir till värdefulla tillgångar
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Arbetet runt EuroMineExpo 2014 har påbörjats, försäkra er om en plats redan
nu. www.eurominexpo.com
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New national mineral strategy
The government adopted in February a
mineral strategy whose aim is to create
a sustainable use of mineral resources
in Sweden. Learn about mineral strategy on the Government website: Sweden's mineral strategy (opens in new
window)
The regional mineral strategy
There is also ongoing work to develop a
regional mineral strategy with a vision
that Norrbotten and Västerbotten in a
decisive way will contribute to that
Sweden shall be the leading mining
nation in Europe.
GEORANGE home page
On our home page, you can find out
what has happened and what is
planned so make it a daily routine to
visit it. We are always open for new
ideas and suggestions for improvements . www.georange.se
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forum for the exchange of experience in current technology and
maintenance issues.
We address issues for those involved in the operation, maintenance, manufacturing or control
in the mining industry or entrepreneur in the industry. The seminar is conducted for a day and a
half with a nice dinner on the first
day.

Business opportunities from urban and residuals mining, 10-12/6
2013 in Skellefteå.

Nordic Publishing and GEORANGE
in conjunction with the major
The association currently has about 70 Industry and recycling organimembers and continues to grow. Please sations – are proud to invite you
visit our website to learn more about to its three day "Future Circular
Materials Expo” – an international
who our members are.
conference and trade fair. Both
private sector and municipalities
Mining 2013 23-24 april in Luleå
Safe production in expansive mining face new challenges and opToday's mining industry is in a very ex- portunities as waste turns into
pansive phase with exciting challenges. valuable assets
Inspecta mining seminar provides a
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Euro Mine Expo 2014 preparation has now begun, be sure to plan for
this in order to secure a place. Please visit www.eurominexpo.com to
keep up with the progress.
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