
 

 
 
 
 

 

 
 
Att det är hårt arbete som bär uppför mot de 
stora målen är något vi lever med och vi vill 
passa på att berätta om höstens alla goda 
nyheter innan vi får chansen till en välbehövlig 
julvila.   
 
 
NYA JOBB I STORUMAN  
Vi gratulerar vår medlem Forest Innovation för 
det strävsamma arbetet med att ta fram en ny 
typ av skogsmaskin för gallring som nu 
kommer att ge jobb i Storuman.  
 
 
EUROPEISKT SAMARBETE HAR BLIVIT ETT 
MANIFEST 
Magnus Matisons har som en av fyra svenska 
representanter tillsammans med 26 personer 
från 16 olika länder tagit fram en handlings-
plan för bioekonomin i Europa.  
   Resultatet som presenterades den 16 
oktober i Bryssel är handlingsplanen: 
 ”European Bioeconomy Stakeholders 
Manifesto". Här kan du läsa mer om vad vi 
behöver göra för att utveckla bioekonomin. 
Organisationer och företag kan här ställa sig 
bakom detta om ni vill stödja manifestot.  
 
 
TRANSALGAE FICK ARCTIC AWARD  
TransAlgae och SLU har tillsammans med 
projektpartners från Sverige, Finland och 
Norge tilldelats Arctic Award inom klassen; 
Hållbar användning av resurser. Stort grattis! 
 

 
 
ÖKAD VALFRIHET FÖR TUNGA FORDON 
Inom förstudien Bothnia Green Fuels arbetar 
vi med att hitta nya finansieringslösningar för  
gröna bränslen och tung trafik. Det handlar 
om att övervinna marknadsmässiga hinder 
och bygga ut infrastrukturen av 
gröna ”multifuel”-stationer. 
 
 
ELBILSTURNÉ I 11 AV VÄSTERBOTTENS 15 
KOMMUNER  
Till våren återstår möten i Åsele och Sorsele 
och vi drar vidare till Norrbotten med start i 
Arjeplog den 16 januari. Våra möten för 
bostadsrättsföreningar i Umeå och Skellefteå 
lockade mäktiga 80 respektive 35 deltagare. I 
höst har Storuman och Nordmaling fått sina 
första snabbladdare på plats – Grattis! 
Troligen kommer turnén även omfatta 
Västernorrland framöver. 
 
 
TVÅ NYA MEDLEMMAR UNDER HÖSTEN 
Green Exergy och Länstrafiken i Västerbotten 
är nu medlemmar och vi har då 23 företag och 
9 kommuner med oss.  
 
 
Hej hopp från BioFuel Region 
Arne, Anna, Barbro, Ida, Johan, Magnus 
 

 
 

God Jul & Gott Nytt År från BioFuel Region

 
 

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=panel
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=panel
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