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Minister besöker asylboende i länet 
 Folkbladet.nu. 2016-05-31 11:30. Uppdaterad 2016-06-01 15:57 
Publicerad igår kl 11.30 I morgon, onsdagen den 1
juni, besöker arbetsmarknads- och
etableringsminister Ylva Johansson Vindeln och
Lycksele kommun i Västerbotten.

Ylva Johansson kommer under förmiddagen att
besöka ett asylboende i Hällnäs och Lärcentrum i
Vindeln där hon kommer att få träffa deltagare som
går vuxenutbildning och språkintroduktion.

 Efter besöket i Vindeln kommer Ylva Johansson även
att tala på Mötesplats Lycksele arrangerat av Region
Västerbotten, under rubriken Ett inkluderande Sverige
och Västerbotten.

 I samband med deltagandet på Mötesplats Lycksele
besöks även OSIRIS, ett projekt för öppen och social
innovation som drivs av Region Västerbotten
tillsammans med partners från sju andra EU-länder
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Morgondagens smarta lösningar skapas i Skellefteå 
 Norran. 2016-04-11 16:35. Uppdaterad 18:37 
Lars Westerlund 
Nyheter. På tisdag samlas ett 50-tal personer från
samhällets alla delar i Skellefteå för att utveckla
smarta lösningar som ska bidra till att göra regionen
mer hållbar och därmed också mer attraktiv.

Bakom samlingen står Region Västerbotten, Skellefteå
Kraft och Skellefteå Science City.

 - Vi har företagsledare, tjänstemän, forskare, studenter
och givetvis även experter på plats. Målet är att
fortsätta hålla Västerbotten i framkant som en digital,
smart och hållbar region, säger Ann-Christine Schmidt,
forsknings- och utvecklingsansvarig på Skellefteå
Kraft.

 I idéverkstaden kommer man att använda
Västerbottens innovationsprocess, Innovationsloopen.
Resultatet av dagen kan vara lösningarna för att
samordna transporter, presentera information på nya
sätt eller möjliggörande av beteendeförändringar.

 - Man vet ju inte riktigt vad det blir - och det är givetvis
en del av charmen med den här metoden, säger
Thomas Hartman, chef för enheten kommunikation
och externa relationer vid Region Västerbotten.

 Han konstaterar att Innovationsloopen även rönt
internationellt intresse. I ett europeiskt projekt- Osiris-
används också det här sättet att arbeta.

 De bästa koncepten som tas fram kommer att skickas
vidare till Mötesplats Lycksele som genomförs 30 maj
till 2 juni. Där kommer idéerna att vidareutvecklas till
riktiga produkter och företag.
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