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Mycket på gång inom miljöbranchen
i ProMidNord&Mittnorden
Databas av miljö –och
energi knowhow i
Mittnorden
Mittnordenregionen, Nordens
Gröna Bälte består av ett
antal kunniga och mångsidiga
aktörer inom miljöbranschen.
Nu har man samlat ihop
informationen över dessa i en
nätdatabas som har öppnats i
början av mars 2006.
Databasen innehåller
information om företag,
forskningsenheter, universitet och andra läroverk som
arbetar för en hållbarare
levnadsstil.
Nordens Gröna Bälte
tillsammans med sina
ekoeffektiva företag bär
ansvar på global, regional och
lokal nivå för de kommande
generationernas rättigheter,
för en hälsosam livsmiljö och
hållbar förbrukning av
naturresurser, för
biodiversitet och för att sakta
farten på växthuseffekten.
Välkommen att samarbeta för
ett hållbarare Europa!
Databas:
www. enviro.mittnorden.net

Ekoindustripark –seminarium i
Rantasalmi 14-15 mars 2006
Finlands första ekoindustripark grundas
till Rantasalmi, Södra Savolax. Detta
beslutades officiellt under seminariet 1415 mars i Rantasalmi där kommunens och
företagarnas representanter
undertecknade grundningsdokumentet.
Samtidigt publicerade man en
omfattande rapport, både på finska och
engelska som redogör innehållet och
konsepten av en ekoindustripark samt
presenterar konkreta exempel på
motsvarande parker från olika håll av
världen.
Det är fråga om ett industriområde där
olika aktörer/företagare samanvänder
material och energi så ekoeffektivt som
möjligt.
T.ex. i Finland finns det några exempel
på ekoindustriparker som utvecklats
under en längre tid. T.ex. inom
skogsindustrin använder man ofta
träbaserade avfall till att producera
energi. Energi utnyttjas till en
samproduktion av elektricitet och värme
vilket möjliggör att man kan dela ut elen
i det lokala nätet och använda värmen
som fjärrvärme.
Ekoindustripark –projektet i Rantasalmi
kan, i motsats till de tidigare nämnda
exempel, betraktas som Finlands första
organiserad ekoindustripark.
Det finns redan samarbete mellan
företagen och aktörer i industriområdet i
Rantasalmi. Man bränner t.ex. områdets
träavfall i ett värmekraftverk (Suur-Savon
Sähkö Oy). Områdets företag använder
elektricitet och värme som detta
kraftverket producerar. Och i tillägg
levereras värmen till närliggande
bostäder. Man återvinner råvaror och det
finns arbetsservice mellan områdets
företag.

Erling
Pedersen,
Kalundborg.
Bild: Timo
Lehtonen

Ca. 50 personer som representerade
regionens företag och kommuner samt
organisationer inom miljöbranchen och
vetenskap/forskning, deltog i seminariet.
Seminariet öppnades av Esko Hinkkanen,
kommundirektör i Rantasalmi.
Huvudtalare vid seminariet var Erling
Pedersen från Kalundborg, Danmark, vars
industriområde anses vara en förebild på
ekoindustriparker.
Seminariet samarrangerades med Finlands
Forum för Industriell Ekologi.
Tilläggsinformation:
www.rantasalmi.fi/palvelut/yritysinfo/ekote
ollisuuspuisto/in_english/
och www.promidnord.net
Arbetet för att grundlägga en motsvarande
ekoindustripark i Jämtland fortsätter i
Odenskogs industriområde.
>>

Grundningsdokumentet har
undertecknats.

1

EcoStart –miljösystemet
presenterades i Hong Kong
Projektchef Timo J. Lehtonen
presenterade EcoStart –
miljösystemet på en
internationell konferens i
Hong Kong 6-8 april
”12th International Sustainable
Development Research
Conference”.
Presentationen från
konferensen finns på
ProMidNords hemsidor:
www.promidnord.net

AKTUELLT I SÖT –
PROJEKTET *
Seminarium om alternativa
bränslen, fordonsbränsleproduktion och miljöfordon
Folkets hus Östersund
25 april 2006
Kan du köra Din bil på lokalt
producerat bränsle?
- Utvecklingsmöjlighet för
länet!
Seminarium om alternativa
bränslen, fordonsbränsleproduktion och miljöfordon.
Se hela programmet i nätet:
www.promidnord.net
Debattforum med
föreläsarna samt Jan
Holmberg (Norrskog),
Gunnar Olofsson (Sveaskog),
AnnSofi e Andersson
(Östersunds kommun) m fl .
I foajén presenterade Ford
sin etanolrallysatsning och
Studieförbundet Vuxenskolan informerade om
studiecirkelmöjligheter.

>>

EcoStart –kostnadsbesparingar och
konkurrensfördel med
ekoeffektivitet
Att underhålla miljöfrågor i ett företag
främjar också affärsverksamheten.
Miljöpåverkan av ett enskilt företag är
ofta ganska små, men eftersom antalet
av små- och medelstora företag är stort
så är den totala påverkan relativt
betydande både ur ett materiellt som
energiekonomiskt perspektiv.
Timo Lehtonen som svarar för
miljöarbetet i ProMidNord –projektet
berättar:
- I Finland har man genomfört flera
projekt som har haft som syfte att få
små- och medelstora företag bli
intresserade av att utforma miljösystem
och på det sättet förbättra nivån av
kontroll över sina miljöärenden. Dessa
projekt har oftast varit kortvariga,
projektmässiga, så handlingssätten
utarbetade i dessa har inte förblivit i
verksamhet. Också antalet deltagande
företag har inte motsvarat målsättningar.
De officiella miljösystemen – ISO14001
och EMAS – har visats sig vara för tunga
för små- och medelstora företag.
Idag har ca. 40% av företag någotslags
miljöprogram i bruk, och den officella
versionen bara av 6,5%. Informella
miljöprogram har dock inte t.ex. ur
marknads– eller miljömyndigheternas
perspektiv någon officiell status eller
certifikatsvärde om den nivån som
företaget når i sina miljöfrågor.

Seminarium om ”Eko-effektivitet i
turism” Åre 31 mars 2006
En annan konkret åtgärd i miljöarbetet inom
ProMidNord är att genomföra ett ekoeffektivitetsprojekt i badinrättningar som
ligger inom Mittnorden.
Det huvudsakliga arbetet genomförs på
AaltoAlvari spa/simhall i Jyväskylä och en
lättare konsultation på simhallar av de
finska landskapens huvudstäder - Mikkeli,
Seinäjoki och Vaasa. Också Åre spa från
Jämtland är med i undersökningen.
Den 31 mars arrangerades det ett
miniseminarium om eko-effektivitet på Åre
Holiday Club.
Seminariets ämnen behandlade ekoturism
från olika synvinkel och i tillägg redovisade
man preliminära resultat från
ekoeffektivitetsundersökningar som man
gjort i Jyväskyläs simhall.
Också ekoindustripark –arbetet i Rantasalmi
och Jämtland presenterades.
Som resultat på seminariet beslutade man
att genomföra miljö- och energisyneförrättningar på Åre Holiday Club, i somliga
företag inom Odenskogs industriområde
samt möjligtvis i Östersunds simhall, enligt
modellen av EcoStart -miljösystemet.
I tillägg utarbetar man en rapport om
lyckade lösningar för energibesparingar och
miljöskyddsåtgärder i simhallar och spas.

Tilläggsinformation om miljöarbetet:
Timo Lehtonen, projektchef WP2
Tel. +358 40 733 8624
E-post: timo.lehtonen@esavo.fi

Läget är samma i hela Europa vilket
tydliggörs i en EU-rapport som
publicerats i februari 2004: “Public Policy
Initiatives to Promote the Uptake of
Environmental Management Systems in
Small and Medium-sized Enterprises Final Report OF the BEST PROJECT
EXPERT GROUP”. I rapporten föreslår
man att inom den offentliga
förvaltningen borde man på alla nivåer
söka efter lösningar med vilka man kan
öka utformingen av miljöprogram i
företag.

Tilläggsinformation:
Ingrid Hann
Tel: 063-10 88 00
E-post: ingrid.hann@fokuz.se
* SÖT = delprojekt inom
ProMidNord, stadssamarbete mellan
Sundsvall, Östersund och
Trondheim
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AKTUELLT I SÖT –
PROJEKTET
Felles
kunnskapsbykonferanse
11-12 maj 2006 i
Trondheim
Den årlige konferansen i
samarbeidet mellom Sundsvall,
Østersund og Trondheim
avholdes dette året i
Trondheim 11.-12.mai.
Hovedtema er byene som
utdannings- og studiebyer.
Da samles politikere,
næringsliv, studenter og
utdanningsinstitusjoner fra
Midt-Norden til en felles
konferanse om kunnskapssamfunnet under hovedtemaet
kunnskapssamfunnets
framvekst.
Nøkkelen til suksess i
konkurransen mellom byer og
regioner, er å vinne kampen om
kompetanse. For å stimulere og
utvikle et kunnskapssamfunn og
voksende kunnskapsøkonomi,
trenger man envelfungerende
og kreativ kunnskapsby og –
region.
Hvordan møter vi i Midt-Norden
denne utviklingen?
I tre parallelle sesjoner
fokuseres det på:
•Hvordan kan kunnskapsinstitusjonene integreres med
resten av bysamfunnet for å
skape synergier og framtidig
vekst?
•Hvordan skal man koble
studenter med arbeids-og
næringsliv for å utnytte
kompetansen som finnes i
regionen?
•Hvilke strategier skal
kommunen og regionen møte
kunnskapssamfunnet og en
voksende kunnskapsøkonomi
med?
Se program:
www.promidnord.net
Arrangør: Trondheim kommune
Tilläggsinformation:
Monica Seem, Trondheim kommune
Tlf.: +47 72 54 60 99
Mob.: +47 95 26 38 37
E-post:
monica.seem@trondheim.kommune
.no

Strategiarbetet i Mittnorden
Inom ProMidNord-projektet har man börjat
utarbeta en långsiktig utvecklingsstrategi för
Mittnorden.
Till grund för arbetet ligger respektive regions
ambitioner, strategier och regionala
utvecklingsplaner. Vilken spetskompetens finns
i respektive region? Vilka frågor och satsningar
förenar regionerna? Inom vilka områden finns
det ett gemensamt intresse att samarbeta i ett
mittnordiskt perspektiv?
Det vill vi fånga upp i en strategi och
handlingsplan för Mittnorden. För arbetet har
två arbetsgrupper bildats, en med politisk
representation och en tjänstemannagrupp.
Vid Mittnordenkommitténs vårmöte 28 – 29
april 2006 i Åre presenterades kort arbetet
hittills. Ledamöterna i kommittén gavs också
tillfälle att diskutera tre olika scenarier om
framtiden och kommitténs eventuella roll i ett
makroregionsperspektiv. Vad menar EU med
makroregioner och utvecklingszoner? Hur kommer den framtida sammanhållningspolitiken att
utformas? Med vilken legitimitet skulle
Mittnordenkommittén kunna verka i framtiden?
Och hur kan kommittén bidra till att verkställa
den strategi och handlingsplan som är under
utarbetande? Vilken roll kan kommittén spela
jämsides med de inhemska regionala och
nationella beslutsfattarna?
Strategiarbetet fortsätter under våren och
sommaren och ett utkast kommer att
färdigställas under hösten 2006 och ett slutligt
ställningstagande kommer att ske vid
Mittnordenkommitténs höstmöte 2006.
Stadsnätverk
Projektledare Kalle Lockner berättar:
- Samtidigt arbetar vi med att få de
mittnordiska huvudstäderna och deras
ambitioner med i strategin. Tanken är att, som
en del i en makroregional utvecklingsstrategi,
bygga upp ett nätverk mellan huvudstäderna i
Mittnorden.
Regionhuvudstäderna är ju i regel de största
städerna i respektive region och kännetecknas
bl.a. av att vara regionens största
arbetsmarknad. Dess betydelse kan inte bara
relateras till den egna kommunen utan till hela
regionen och ibland även till närliggande
regioner. Huvudstäderna spelar följaktligen en
viktig roll i den egna regionens förmåga att
växa och utvecklas och därmed trygga det
framtida välståndet inom hela regionen.
Som ett pilotprojekt inom Promidnord pågår ett
stadssamarbete mellan Sundsvall, Östersund
och Trondheim (SÖT). Tanken är att
erfarenheter från pilotprojektet kommer att
fungera som en inspirationskälla för och bli en
del av det utvidgade mittnordiska
stadsnätverket URBNET i vilket även Vasa,
Seinäjoki, Jyväskylä och St.Michel kommer att
ingå.

Vid ett strategimöte mellan de finska
städerna i slutet av mars framkom bl.a.
följande möjliga samarbetsteman i ett
utvidgat URBNET:
a.

Innovation och konkurrenskraft

b.

Energi och miljö

c.

Kulturturism

d.

Kommunikationer

e. Städernas roll i den mittnordiska
utvecklingen
f. Kopplingen Mittnorden - S:t
Petersburg (Ryssland)
g. Vad betonar kommande Interregprogram?
h.
Mycket fokus på en ny ansökan om
ett utvecklat stadssamarbete
Fortsatt arbete
Ett första seminarium för att diskutera
ett fortsatt arbete bör kunna genomföras innan sommaren 2006. Där skulle
varje region t ex redovisa egna
satsningar och erfarenheter av dessa
och vi inleder en diskussion om hur vi
etablerar en fortlöpande dialog om hur
insatserna kan utvecklas och hur ett
samarbete kan utvecklas. Därefter kan
Erfarenhetsutbytet och
strategidiskussionerna ske vid ett antal
konferenser och seminarier under tiden
2006- 2007.
Vill Du ha ytterligare information? Vänd dig
till
Karl Erik Lockner, WP1-projektledare
Tel: +46 611 - 34 92 87
Mobil: +46 70 - 19 17 697
E-post: karl-erik.lockner@y.lst.se
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Skolklassutbyte i
Mittnorden Lær dine nordiske naboer å
kjenne!
I ProMidNord -prosjektet er
det satt som mål at ca 750
elever skal delta i
utvekslingen gjennom hele
perioden, som er hele 2006
og våren 2007.
Alle skoler og alle
studieretninger kan finner
partnere i en av deltakende
regioner og søke om bidrag
til delvis dekning av utgifter
i forbindelse med
utvekslingen.
Prosjektet kan hjelpe til
med å formidle kontakt
mellom interesserte skoler,
men skolene må selv
administrere utvekslingen,
dvs. gjøre avtale med
samarbeidende skole,
organisere reisen, osv.
Søknadene må inneholde
opplysninger om faglig
tema, antall elever og
voksne, reisemåte og
kostnad, antall dager/
overnattinger og kostnad.
Skolene må lage korte
rapporter etter hvert besøk.
Alle som har ideer til
utveksling eller prosjekter
bes ta kontakt med
prosjektledelsen i sitt
hjemland.
Ta kontakt for å drøfte
ideer eller praktiske
spørsmål!
Sør-Trøndelag:
Karen Havdal, projektledare
tlf +47 73866254, e-post:
karen.havdal@stfk.no
og
Øyvind Ingstad,
rlf +47 73866225, e-post:
oyvind.ingstad@stfk.no
Nord-Trøndelag:
Elisabeth Brørs,
tlf +47 74111127, e-post:
elevombudet@ntfk.no
Jämtland:
Christer Siwertsson,
Tel. +46 63 147899,
E-post: christer.siwertsson@jll.se
Västernorrland:
Ulf Kjellson
E-post: ulf.kjellson@lvn.se

ECH2O - Miljöseminarium för mittnordiska
ungdomar 7-10 augusti 2006
I ProMidNord –projektet har man under
Ungdomar och demokrati –delprojektet bildat
ett nätverk för mittnordiska ungdomar. Alla
regioner har nominerat två ungdomar till
gruppen.
Dessa ungdomar träffar varandra och planerar
seminarier under olika teman. Det första
ungdomasseminariet arrangerades i november
2005 i Sundsvall och ungdomsmässan Yunation
samlade ihop närmast 140 ungdomar från
Mittnorden.
I år är det de finska ungdomarnas tur att
arrangera ett seminarium kring ämnet Miljö.
Planeringen har startats redan under slutåret
2005 och dagarnas program är färdigt.

- Vi är själva mycket nöjda med det
mångsidiga programmet och hoppas att
alla kommer att njuta av dagarna.
Vi planerar också att utarbeta en
gemensam miljödeklaration i vilken
mittnordiska ungdomar uttrycker sin
åsikt gällande miljöfrågor.
Till seminariet inbjuds 80-90 ungdomar
från hela Mittnordenregionen.
Rekryteringen till seminariet sker via de
lokala kontaktpersonerna i
arbetsgruppen.
Mer information: www.promidnord.net

Seminariet skall arrangeras den 7-10 augusti
2006 i Rantasalmi. I programmet ingår en
massa föreläsningar och workshops.
Gästerna får också erfara en spännande dag i
Linnasaari Naturpark där de skall också
övernatta och lära sig en massa saker bl.a. om
kulturmiljön.
Under seminariet vill man betona den
kulturella miljön samt ungarnas förmåga att
undervisa varandra: de finska frivilliga
ungdomarna skall under ”lägret” agera som
lärare och guider.
Marko Gröhn från Jyväskylä och Ida Lindholm
från Savonlinna som är finska ungdomar med i
ProMidNord –arbetet berättar om planerna:

Nordens Gröna Teater
– ett miljövänligt ungdomsprojekt
I detta kulturprojekt handlar det om att
producera ett teaterstycke kring temat
„Miljövärden – Nordens Gröna Bälte“.
Målet är att gjennomføre et prosjekt der
skoleungdom engasjeres i produksjon av
et teaterstykke som skal skape gode
holdninger til miljø og natur blant
ungdom. Hensikten er å få skoleelevene
interessert i miljøpolitikk.
Från fem regioner i Mittnorden har man
fått med en skolklass/teatergrupp från
åldersgruppen 13-16 år – dessa grupper
skall framföra sina pjäser först t.ex. för
andra elever från sina skolor.
Alla grupper bearbetar samma pjäs: den
uppskattade norske dramatikern Rasmus
Rohde har för detta projekt skrivit pjäsen
„Indianskogen“.
Stycket berättar om ungdomar som bor i
en liten by och händelserna startar när
myndigheterna beslutar att bygga
motorväg genom byn. Detta får lokala
ungdomar och miljöaktivister att agera
under protest, bl.a. för att skydda den

nära liggande skogen „Indianskogen“.
Styckets genre kan kallas för grön komedi.
Till slut av projektet arrangeras det ett
teaterfestival som varar för tre dagar: 26-28
maj i Levanger, Norge. Festivalen är avsedd
för alla deltagande grupper och under
festen framför varje grupp sin version av
pjäsen åt de andra. Dette vil gi begrepet
Mittnordensamarbeid en praktisk side - og
skape bånd mellom ungdommene på tvers
av landegrensene.
Varje skola/grupp får produktionsmedel till
föreställningen samt resor till
teaterfestivalen.
Tilläggsinformation:
Clas Rønning, WP5-projektledare, NordTröndelag
Tel: +47 74 11 11 54
E-post: Clas.Ronning@ntfk.no
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Bildserie från självbyggarkursen:

Rören i solfångarens absorbatordel
monteras med hjälp av en borrmaskin

Den målade absorbatorplåten
monteras i solfångaren.

Färdigt monterade solfångare.

ENERGIDAGEN I MELLERSTA
FINLAND 1.2.2006
Närmast 90 experter och övriga
intresserade samlades till Mellersta
Finlands Energidag den 1 februari i
Jyväskylä.
Mellersta Finlands Energidag är ett
årligt seminarium som har som mål
att ta upp aktuella saker inom
energibranchen.
I Jyväskylä-seminariet presenterade
man bl.a. avtalsmodeller med vilka
man också på den offentliga sektorn
kan genast börja spara på kostnader.
I tillägg fick man höra om
kommunernas frivilliga energi- och
klimatavtal, om energiöversikt och
entreprenörskap inom
värmebranschen. Dagens andra tema
var ”Biobränslen och utsläppshandel i
Mellersta Finland” under vilket man
koncentrerade sig på regionens
bioenergireserver, pellet och
åkerenergi. Man behandlade också
ärenden som hållbar utveckling i
kraftverk, bränsleåtervinning och
utsläppshandel.
Informationsspridning om
energikunskap är väsentligt och
signifikantivt basarbete som ingår
alltså i ProMidNords projektplaner.
Likadana informationsdagar
arrangeras också i övriga städer och
regioner i Mittnorden.
Energidagen samordnades av Motiva
och Mellersta Finlands
Energikontor/ProMidNord –projekt.
I år arrangerades dagen för 21 gång.

Energiarbetet i Mittnorden
Solenergin utnyttjas i Österbotten

Energibalansstudie för Jämtlands län

Österbotten har goda förutsättningar för
aktivt utnyttjande av solenergi. Vasa
kallas ibland för ”Finlands soligaste
stad”, och den totala solinstrålningen i
regionen motsvarar 100 liter lätt
brännolja per kvadratmeter och år.
Av detta kan vanligen 20-40% tas tillvara
med hjälp av solfångare. I en jämförelse
med andra länder är solvärmesystem
ovanliga i Finland, men stigande
bränslepriser har ökat intresset för
alternativa energilösningar.
Inom projektet försöker man, genom
informationsverksamhet och
självbyggarkurser, omvandla detta
intresse till produktion av miljövänlig
solvärme och sprida verksamheten till
nya områden. På kurserna bygger
deltagarna sina egna solfångare.
Den egna arbetsinsatsen, och saminköp
av materialet, gör att kostnaderna för
solfångarna blir ca hälften av priset för
fabrikstillverkade solfångare. Under 2006
färdigställs även en handbok för
självbygge av solfångare.

Jämtlands Läns Energikontor har upprättat
en energibalansstudie under våren och
sommaren 2005. Materialet bygger på en
uppdatering av den energibalansstudie för
länet som Energikontoret upprättade år
2000. Uppdateringen av energibalansstudien
har genomförts inom ramen för
Mittnordenkommitténs ProMidNord -projekt.

Tilläggsinformation:
Johan Wasberg
Tel. +358 6 282 8261
E-post: johan.wasberg@merinova.fi

Biobränslens nya möjligheter i
trafiken – seminarium
10/5/2006, Paviljonki, Jyväskylä
Jyväskylä Teknologicentrum Ab,
Mittnordenkommitténs ProMidNord projekt och Mellersta Finlands
Energikontor arrangerar ett seminarium
som behandlar frågor gällande produktion
och användning av biobränslen i trafik.
Trafik är idag nästan helt beroende av olja
och pga. det mycket sårbar av de slängar
som oljas växlande världsmarknadspriser
förorsakar. Genom att främja
användningen av inhemska biobränslen i
trafiken kan man minska trafikens
miljöpåverkan och beroendet av
importbränslen.
Enligt EUs direktivförslag av trafikbränslen
borde 5,75 % av trafikbränslet bestå av
biobränsle år 2010, och diskussionen om
att öka produktionen och användningen av
biobränslen är livlig också i Finland.
En arbetsgrupp tillsatt av Handels – och
industriministeriet (KTM) lämnade över
nyligen sin rapport och föreslår dessutom
en ökning på 3% år 2010.

Av energibalansstudien framgår bland annat
att energiomvandlingen av energi med
inhemska råvaror är betydligt större än
energianvändningen. Länet är därför
nettoexportör av energi, främst i form av
skogsbränslen och elenergi. Till länet
importeras dock även betydande mängder
energi, främst i form av fossila bränslen.
I jämförelse med EU:s målsättning har
således Jämtlands län en mycket
framskjuten position.
Studien finns på ProMidNords webbsidor:
www.promidnord.net
Tilläggsinformation:
Jimmy Anjevall, Energikontoret, Östersund
Mobil. +46 70-5708762
E-post: jimmy@energikontoret.z.se
www.energikontoret.z.se

Seminariets teman är:
- Produktionsmöjligheter av biobränsle i
Finland: bl.a. arbetsrapporten från KTM,
produktion av biodiesel, biogas och
bioetanol, balansjämförelse av energi- och
växthusgaser i biobränslen
- Synpunkter från potentiella
användargrupper: bl.a. möjligheterna att
utnyttja biobränsle i arbetsmaskiner och
yrkestrafik
Tilläggsinformation:
Annimari Lehtomäki,
Tlf. +358 14 4451 160,
E-post: annimari.lehtomaki@jsp.fi
Mia Savolainen,
Tlf. +358 14 4451 117
e-post: mia.savolainen@jsp.fi

Program: http://kesto.finbioenergy.fi
Tilläggsinformation om energiarbetet i
ProMidNord:
Tytti Laitinen, WP3-projektchef
Mobil. +358 40 5000 489
E-post: tytti.laitinen@jsp.fi
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Mittnordisk design blev
välpresenterat i Sundsvall
I samband med grafiska
utställningen i Sundsvall
museum arrangerade man ett
Mittnordiskt seminarium om
grafisk design i början av
februari 2006 i Sundsvall.
Seminariet innehöll
föreläsningar som belyste
design/grafisk design ur olika
aspekter.
Utöver föreläsningar ingick det
i programmet bl.a. studiebesök
och kvällsarrangemang.
I seminariet deltog ca. 50
personer.
Från Sundsvall museets sida var
man allt i allt mycket nöjd
med Grafisk Design i fokus –
utställningen (som visades
under 19 november 2005 – 4
februari 2006).
Grafisk design är ett fält som
aldrig tidigare har fått stå i
fokus på detta sätt. Många nya
grupper, skolor och andra
besökte utställningen.

Mittnorden Dagar
- Informationsturné om Mittnorden i Mittnorden
Det största evenemanget under
ProMidNord -projektet är utan tvivel den
så kallade vandringsutställningen om
Mittnorden.
Utställningen skall arrangeras i alla
mittnordiska huvudstäder (dvs. St.Michel,
Jyväskylä, Seinäjoki, Vasa, Sundsvall,
Östersund, Steinkjer och Trondheim) med
start i oktober 2006 i Finland och sedan
genom Mittnordenregionen, tills det blir
slutfest i Trondheim i maj 2007.
Syfte och målgrupper
Projektets syfte är att ge information om
arbetet i ProMidNord –projektet och
Mittnordenkommittén samt om
Mittnordenregionen överhuvudtaget.
Målgrupper är bl.a. allmänheten, olika
organisationer, företag och politiska
beslutsfattare.
Faktadelen i utställningen kommer att
innehålla kort och kärnfull information
om arbetet och regionen i Mittnorden.
Ämnena är övergripande strategi, energi,
miljö, ungdom-demokrati och kultur.
Faktadelen blir en integrerad del av
helheten som också har innehållet konst,
grafisk design och musik.

Konstnärsträff kring
landskaps-och miljökonst
Augusti 2006
Detta projekt blir ett försök till
att revitalisera ett tidigare
rekreationsfält i Klæbu
kommun, som ligger utanför
Trondheim. Till detta ”grøna”
projekt, där naturens egna
materialer används, skall 9
konstnärer (2 från SörTröndelag, 1 från varje av de
övriga 7 regionerna) inviteras
till att arbeta gemensamt om
”ett projekt ute og en
utställning inne”.
Det har etablerats god kontakt
med kommunen och
arrangemangen är inkluderade
i kommunens kulturvecka i
augusti 2006.
Tilläggsinformation:
Knut Wik, Sör-Tröndelags
fylkeskommune,
Tel. +47 7386 6011
E-mail: knut.wik@stfk.no

Övriga aktiviteter
De mittnordiska mattraditionerna presenteras
i bufféform i direkt anslutning till
utställningen. Där kan besökarna köpa fika
eller lunch i form av regionala maträtter. Som
kvällsprogram kanske en kulinarisk afton med
musikunderhållning och Mittnordiskt tema.
Mittnordenkommittén har några år sedan
publicerat en egen kokbok “Gudagott“ som
presenterar mattraditionerna i regionen.
Genomförande
Arbetsgrupper på de olika orterna är under
bildande för att arbeta med planering och
genomförande inom respektive område. Dessa
arbetsgrupper är också med och påverkar
kring aktiviteternas inriktning och utformning
i syfte att förankra utställningen regionalt.

Tilläggsinformation:
Lena Krånglin, projektkoordinator,
tel. +46 620 196 86,
e-post: lena.kranglin@musikivasternorrland.nu

Utställningen av konst och grafisk design
skapas med ett nytänkande och
okonventionellt grepp. Konstnärer i
regionerna kommer att inbjudas till
workshops och slutresultatet från dessa
workshops kommer att ingå i konstdelen.
Dessutom kommer t.ex.
sommardesignkontoren att bl a få i
uppdrag att skapa för den grafiska delen
av utställningen.
Konserterna blir också en integrerad del
av utställningen och med samma tänk av
nyskapande.
Seminarier/paneldebatter
arrangeras inom exempelvis områdena
energi, miljö, livsmedelsproduktion och
framtidsfrågor. På dagtid arrangeras
dessa med riktade inbjudningar till
intresseorganisationer, företag och
politiker.
Dessutom kommer man att arrangera
särskilda ungdomsseminarier där skolor
inbjuds att delta. På kvällstid har man
aktiviteter som riktar sig till allmänheten
med föreläsningar som lockar en bredare
publik.
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Mittnordenkommitténs
ordförandeskap till
Jämtland 2006-2007
Mittnordenkommitténs
ordförandeskap har flyttats för
ett två-årsperiod till
Jämtland.
Kommitténs ordförande:
Björn Sandal
Tel. +46 63 14 74 14
Mobil. +46 70 334 96 17
e-post: bjorn.sandal@jll.se
Kanslichef: Lena Bergeskär
Tel.+4663 147898
Mob. +4670 6742 887
E-post: lena.bergeskar@jll.se
Virpi Heikkinen fortsätter som
kommittésekreterare i
Jyväskylä:
Tlf: +358 14 652 217
Mob.: +358 40 595 0178
E-post:
virpi.heikkinen@keskisuomi.fi

Mittnordenkommitténs vårmöte i Åre 28-29 mars fick
social- och nordenministern Berit Andnor till
hedersgäst
Mittnordenkommitténs vårmöte 2006
arrangerades i Åre den 28-29 mars. Ett
fyrtiotal kommittéledamöter från Norge,
Sverige och Finland samt somliga gäster
samlades på Åre Holiday Club.
Mötets huvudämne var strategiarbetet som
pågår i Mittnorden i ProMidNord -projektet,
och strategin betraktades från flera
synvinkel. Strategiarbetet diskuterades
bl.a. i nationella workshops. Vårmötet
betonade vikten av konkreta resultat och
gav sin åsikt till ett scenario i vilket man
föreslår kommande arbete i nuvarande
form och organisation, men med viss högre
ambitionsnivå för verksamheten.
Bild Ovan:

Nordenminister Berit Andnor hade
inbjudits till mötet för att redogöra den
svenska regeringens Nordenpolitik.
Andnor tog upp i sitt anförande att allt
nordiskt samarbete uppskattas
överhuvudtaget i stort sett, men att
väsentligt är att bevisa och komma fram
med konkreta resultat.
För övrigt väntar man från Finlands
kommande ordförandeskap att relationerna
och samarbetet mot och med Ryssland
förstärks och detta betyder också mycket
för det mittnordiska arbetet: att man
utvidgar sig mot de Baltiska länderna.

Social – och Nordenminister Berit Andnor

om kommunikationsarbetet i NECL –
projektet (North East Cargo Link) och dess
utredningar samt resultat. Alla rapporter
och förstudier finns på nätet: www.necl.se
Kommitténs höstmöte hålls i oktober i NordTröndelag.
Bild nedan:
Under middagen avtackades Rolf Vestvik och Sten
Jonsson för sina insatser i det mittnordiska samarbetet.

Östersunds kommunalråd Jens Nilsson gav
en presentation om Europaforum Norra
Sverige och diskussionen ledde till en
gemensam konklusion om att bidra med för
att stärka Europabygget. Vårmötets beslut
var att försöka anordna ett toppmöte under
2007 med andra aktörer i Norra Europa.
Projektsamordnare Christer Troselius gav
en omfattande och intressant presentation

Mittnordiska kulturdagar 2006 i Jämtland
– ”Litteratur och läsande”

Vi finns på webben!
Besök oss på:
www.mittnorden.net
och www.promidnord.net

Nästa Nyhetsbrev
kommer ut i september 2006

I samarbete med Länsbiblioteket i Jämtland skall man arrangera de mittnordiska
kulturdagarna i form av en större konferens i Östersund,
7. - 9. september 2006.
Målgruppen är bibliotekarier.
Aktuella tema är
-”Det mångkulturella biblioteket” med profilering på barn och unga,
- barns minskande läsande och ökande datorbruk,
- samarbetsformer över kulturgränser, film/litteratur,
- goda exempel på hur man gör.
Mer information följer senare.
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