I en trevlig fysisk miljö under Business Arena Umeå kommer representanter från olika kommuner i norra Sverige i
kortfattad form att berätta om aktuella planer och projekt. Det kan handla om utvecklingsplaner, markanvisningar,
förändringar i det egna fastighetsbeståndet och vad som är på gång avseende infrastruktur.
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, författare och statsvetare

10.30-10.45
Vasa kommun
Energi och logistik framgångsfaktorer när Vasaregionen
utvecklas

13.00-13.15
Hudiksvall kommun
Stadsutveckling och goda kommunikationer ska skapa regional
kärna

Finska Vasa har förutsättningarna på plats för en framgångsrik utveckling.
Växande bostads- och företagsområden, utvecklande av logistiken på land,
till havs och i luften samt innovationer och regionalt samarbete skapar en
grund, på vilken ett gott liv kan byggas. Vasa har redan idag en mycket stark
ställning på det nordiska energiområdet. Det innebär att staden förutom
en konkret koncentration inom energibranschen också har övergripande
utvecklingskraft i form av bland annat hög sysselsättning, innovativitet
och social jämlikhet. Välkommen att lyssna till våra framtidsplaner i
Vasaregionen!

Genom bostadsprojekt och havsnära stadsutveckling ska Hudiksvall anta
utmaningen att gå från litet mer än 16 000 invånare till 25 000. Planen
bygger på att utnyttja det geografiska läget med närhet till starka regionala
orter och dynamiska arbetsmarknadsregioner genom en god transportinfrastruktur. Det finns kluster som växer i hamnen och planen är att staden
ska växa vid vattnet på gammal industrimark under namnet Havsläge
Hudik. Här berättar kommunstyrelsens ordförande och planeringschef
om var kommunen är på väg och hur man ska kunna genomföra sin
utvecklingsplan.

Mauritz Knuts, projektchef energieffektivt byggande, Vasa kommun

Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande (S), Hudiksvall kommun
Hans Gyllow, planeringschef, Hudiksvall kommun

12.30-12.45
Skellefteå kommun
Kreativ mötesplats skapar framtidens snabbväxande företag
I kunskapsekonomins tidevarv gäller det för framåtsträvande kommuner
att fånga upp kreativitet och entreprenörskap. I Skellefteå har det nya
innovationshuset The Great Northern nyss invigts, en plats som ska
fungera som en mötesplats för teknik, kultur, kreativitet och affärer.
Nystartade verksamheter samsas med etablerade företag. Här berättar
näringslivschefen om huset och dess betydelse för näringslivsutvecklingen
i Skellefteå. Collage Arkitekter berättar om resan från idé till invigning
och de utmaningar som funnits med att koordinera önskemålen från
fastighetsägare, kommunen och näringslivet.
Bengt Ivansson, näringslivschef, Skellefteå kommun
Isabelle Gyllengahm, arkitekt, Collage Arkitekter AB

12.45-13.00
Piteå kommun
Ny översiktsplan öppnar möjligheter för bostadsutveckling
I Piteå har kommunen nyligen presenterat en ny översiktsplan. Nu
fokuserar man på större projekt med hög exploateringsgrad. Hör
näringslivschefen berätta vad den nya översiktsplanen innebär och om
kommunens tankar kring nya boendemiljöer.
David Sundström, näringslivschef, Piteå kommun

14.45-15.00
Härnösand kommun
Nytt framtidsfokus med företagsamhet och fastighetsutveckling
Det var ett tufft besked när residensstaden Härnösand, med 25 000
invånare, år 2013 fick beskedet att Mittuniversitet skulle flyttas från
staden. Men det negativa beskedet skapade en ny samverkan mellan
kommun, näringsliv och andra aktörer för att bygga upp nått nytt. Under
förra året gjordes fastighetsaffärer för cirka 1 miljard kronor och byggen av
bostäder, hotell, butiker med mer är på gång. Hör om hur Härnösand med
företagsamhet ska gå från att alltid ha tittat bakåt till en ny och spännande
framtid.
Jonas Wessling, näringslivsutvecklare, Härnösands kommun
Uno Jonsson, tillväxtchef, Härnösands kommun

