NYHETER

Vi växer
och blir fler

2017 har vi fått tre nya medlemmar och vi hälsar
Nordmaling kommun, Skelleftebränslen och
SEKAB välkomna till medlemsskaran.
Nu ägs vi av 9 kommuner och 22 företag.
För oss betyder fler medlemmar att vi blir starkare i vårt uppdrag att utveckla regionen. Det
är tack vare våra medlemmar som vi kan arbeta
långsiktigt. Vi kan förvalta kunskapen från tidigare projekt och använda den som plattform in
i nya projekt tillsammans med medlemmar och
samarbetspartners.
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SiSL
Nu laddar vi för elbilar
I projektet SiSL (Stolpe in för stad och land) samarbetar
företag och kommuner för att bygga laddstationer för elbilar från Kiruna till Vännäs. Förberedelser för laddstationer i Västernorrland är gjorda hösten 2016.
En lathund och en räknesnurra för lönsamhetsberäkning
är framtagen för att underlätta för ansökningar till Klimatklivet. LÄS MER

NYTT ÅR OCH NYTT FORMSPRÅK
Alger för en fossilfri framtid
Partners från Sverige, Finland och Norge samarbetar för
att göra bioenergi och nya produkter från alger. Mikro- och
makroalger produceras där näring och koldioxid från avloppsvatten och rökgaser tas upp. Alger har alltså en stor
positiv miljö- och klimatpåverkan.
LÄS DET SENASTE NYHETSBREVET

bio
hub
I slutet av förra året jobbade vi fram ett nytt formspråk
med nya symboler och bilder för oss själva men framförallt för våra olika projekt. Strax efter nyår kunde vi
också sjösätta en helt ny hemsida som vi hoppas ska
bli lättare för alla att navigera sig fram i.
Nu ser vi fram emot att berätta mer om vad som är
på gång under vårt paraply.

Industri och inlandsfokus
Vårt samarbete med Finland fortsätter utifrån resultaten
från Forest Refine. Vi arbetar med det långsiktiga målet,
en utvecklad bioekonomi. Tillsammans med industrin
utvecklar vi metoder och modeller för framtidens skogliga
terminaler, en BioHub, som ska kunna leverera rätt sortiment, till rätt pris och till rätt plats. Allt för att öka skogens
värde och utveckla nya arbetstillfällen närmare skogen.
LÄS MER

NYTT PÅ GÅNG:

BEGIN (Baltic E Mobility Growth Initiative)
Efter två års arbete har en ansökan lämnats in till Östersjöprogrammet för att visa vägen för framtidens laddinfrastruktur. Parter från Sverige, Danmark, Litauen och Lettland kommer med 75% EU stöd att bygga, utvärdera och
kommunicera piloter för högeffektsladdning av elfordon
med lång räckvidd (mer än 40 mil) som introduceras på
marknaden från 2018. Umeå Energi vill bygga en flaggskeppinstallation med solceller och batterilager i Umeå.
En pilot planeras i Sundsvall av Sundsvalls elnät. Beslut tas
i maj.
Bothnia Green Fuels
Ett resultat av nätverksträffarna i Biogas Norr är att vi i dagarna lämnat in en ansökan till CEF. Projektet heter Bothnia Green Fuels.
Syftet är att etablera ett sammanhållet nätverk av tankstationer som erbjuder förnybart bränsle för tung trafik
från Gävle till Haparanda och ned till Jyväskylä i Finland.
Projektet omfattar 10 platser på 8 orter i Sverige och 11
ställen i Finland på 5 orter. En viktig del i projektet är att
underlätta för åkare att ställa om till nya fordon som klarar
fossilfria drivmedel. Beslut kommer i juli.
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Sveriges Regioners kommunikationsplattform
för bioekonomisk utveckling
I nära samverkan med Region Västerbotten har en ansökan lämnats in till Tillväxtverket. Svar väntas inom ett par
månader.
TVÅ SYFTEN:

1) att stärka regionernas och allmänhetens
kunskap om bioekonomi så att regionerna
kan bedriva ett klokt regionalt utvecklingsarbete och på bästa sätt stärka de näringar
som berörs.
2) att ge regionerna en starkare kraft för
att kunna göra sin röst hörd i de politiska
processer som pågår inom EU och i Sverige.

Medverkande regioner är: Landstinget Västernorrland,
Region Blekinge, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Skåne, Region Västra Götaland, Region Örebro Län, Region Östergötland, BioFuel
Region, Region Värmland, Region Västerbotten och Region
Halland.
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VAR KAN MAN TRÄFFA OSS?

ÅRSSTÄMMA 10 MAJ

Vi kommer att medverka och delta på:
• Framtidens fjärrvärme 21 februari
• Europaforum norr 22-23 februari
• Bioekonomiriksdagen 14-15 mars

Boka datumet redan nu!
Mer info kommer!
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