
BIZBUZ PROGRAM
16-18 januari | Lokal: The Great Northern

TISDAG 16 JANUARI 
DEN NYA INDUSTRINS VÄXTPLATS 
Dagpartner: Martinsons  
Sverige ställer om till cirkulär ekonomi 
med hållbarhet i centrum. Northvolts 
etablering har på allvar öppnat omvärl-
dens ögon för Skellefteå. Avancerad bas-
industri och nya företag och plattformar 
inom miljöteknik och grön energi ger oss 
förutsättningar att bli den nya industrins 
växtplats. Hur tar vi det vidare?

ONSDAG 17 JANUARI 
HUR MÖTER VI FRAMTIDENS 
KOMPETENSBEHOV? 
Dagpartner: Boliden  
I en ny industriell era ställs nya krav på 
kompetensförsörjning. Vad kan Skellefteå 
göra för att möta de nya och växande 
behoven av arbetskraft? Och hur kan 
vårt näringsliv arbeta för att säkerställa 
företagens behov?

Kom och diskutera en av framtidens 
stora frågor.

Program forts. t

*Lunch och fika så långt det räcker. Fri entré. Alla är välkomna! Ingen anmälan behövs. 
Program med reservation för ändringar. För mer information se bizbuz.se

Så skapar vi mer värde ur skogen 
Hur kan vi utveckla den skogsbaserade 
värdekedjan och regionens specifika för- 
utsättningar för att stötta en biobaserad 
ekonomi. Ulf Westerberg, affärsutvecklare 
Piteå Science Park 
 
Från koja till slott – hållbart byggande i trä 
Idag är trä arkitekternas favoritmaterial på 
goda grunder. Trä har oanade egenskaper 
som vi hela tiden lär oss mer om. Världens 
blickar riktas mot Skellefteå för kunnandet 
och produktutvecklingen. Daniel Wilded, 
produktchef KL Trä och Jesper Åkerlund, vd 
Martinsons Byggsystem 
 
En hållbar växtplats 
Hur ser vi till att Skellefteå växer hållbart? 
Gabriella Rymark, ansvarig för industri-
ell utveckling IUC Norr, leder ett samtal 
om hur livet mellan husen kan växa fram 
i harmoni med kultur, teknik och miljö. 
Helena Markgren, affärschef Tyréns, Tomas 
With, vice ordf IF Metall, Carola Fallgren, 
marknadsansvarig Skellefteå museum, Ulf 
Westerberg och Jesper Åkerlund

11.30 Välkommen på rundvandring i 
Skellefteås nya innovationshus The Great 
Northern. Vi ses innanför huvudentrén. 
 
12.00 Smart Tillväxt bjuder på lunch* 

13.00 Kraftsamling för batterifabrikens 
genomförande 
Northvolt har ambitionen att sätta spaden i 
marken 2018 för den första fjärdedelen av 
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fabriken och planeringen pågår för fullt. 
Regionens samlade kompetens och tjänster 
kommer att vara en viktig framgångsfaktor.
Mikael Lindmark, projektledare Skellefteå 
Kraft. 
 
Löser vi kompetensfrågan? 
I ett samtal lett av 
Anders Westermark, 
vd Norran, möter 
vi Kristina Sundin 
Jonsson, kommunchef 
Skellefteå kommun, 
Emad Zand, ansvarig 
för strategiska projekt 
Northvolt, Monica 
Quinteiro, platschef Boliden Rönnskär, 
Kicki Krane, näringslivsutvecklare Skel-
lefteå kommun, Mikael Lindmark. Här 
diskuteras lösningar för att bibehålla och 
attrahera ny kompetens. 
 
15.00 ICA Kvantum bjuder på fika* 
 
Har världen blivit vansinnig? 
En global våg av konstiga politiska ledare 
och sprickor i samhällsbygget sveper över 
världen. Det är resultatet av en industriell 
revolution driven av automatisering och di-
gitalisering. Och landsbygden ligger pyrt 
till. Hur ska Skellefteå navigera sig fram? 
Per Ödling, professor Lunds universitet. 
 
Är det bara tillgången till jobb som avgör 
var vi hamnar? 
Idag råder en global konkurrens om kom-
petent arbetskraft och nya invånare. Jonas 
Nordin, regionchef Företagarna, samtalar 
med Jannike Lindbergh, affärsutvecklare 
T2 College, Åsa Tjärnberg, vd IUC Norr, 
Stig-Arne Bäckman, visionär, Fransesca 
Quartey, vd Västerbottensteatern, Robert 
Brännström, Universitetslektor 
Ltu och Per Ödling.

Åsa Tjärnberg,  
IUC Norr 

11.30 Välkommen på rundvandring i 
Skellefteås nya innovationshus The Great 
Northern. Vi ses innanför huvudentrén. 
 
12.00 Martinsons bjuder på lunch* 

13.00 Konsten att locka nya industrier 
Är den planerade batterifabriken i Skellefteå 
en stor bonus eller kan 
det vänta fler etable-
ringar framöver? Node 
Pole som arbetar med 
att attrahera energiin-
tensiva etableringar till 
norra Sverige ser möj-
ligheter. Patrik Öhlund, 
vd Node Pole 
 
Framtidens klimatsmarta gruva 
Med anledning av den pågående trans-
formationen mot batteridrift har debatten 
om metallernas ursprung aktualiserats. 
Boliden berättar om hur gruvorna blir mer 
klimatsmarta med hjälp av elektrifiering 
och automation. Jonas Ranggård, ansvarig 
Bolidens energiprogram
 
Vi har förutsättningarna! 
Susanne Wiklund Lindström, North 
Sweden Cleantech, leder ett samtal om 
möjligheter och utmaningar för regionens 
energikluster. Emma Nehrenheim, miljö 
och hållbarhetschef Northvolt, Mauritz 
Knuts, projektchef Vasaregionens utveck-
lings AB, Pedro Raposo, projektledare 
Green Exergy, Patrik Öhlund och Jonas 
Ranggård.

15.00 ICA Kvantum bjuder på fika* 
 

Patrik Öhlund, Node Pole



PROGRAM forts.

11.30 Välkommen på rundvandring i 
Skellefteås nya innovationshus The Great 
Northern. Vi ses innanför huvudentrén. 
 
12.00 Skellefteå Kraft bjuder på lunch* 
 
13.00 Nya tider, andra krav 
Företagandet förändras när fokus riktas mot 
hållbarhet och ny teknologi, vilket förändrar 
spelplanen. Vad innebär det för våra möjlig-
heter att klara global konkurrens och vilka 
nya krav ställs på ledarskapet? 
Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna
 

Så blir entreprenörskapet ryggraden i 
Skellefteå 
Vad gör Skellefteå till ett framtida entre-
prenörs-Mekka? Hur kan nya företag från 
Skellefteå bli större i världen än i Sverige? 
Och hur ska vi omvandla lokala förutsätt-
ningar till globala konkurrensfördelar? 
Anders Lindgren, entreprenör 

TORSDAG 18 JANUARI 
BERÄTTELSEN OM SKELLEFTEÅ 
Dagpartner: Skellefteå Kraft 
 
Vilken är platsens betydelse i en växande 
region? Vilken bild ska vi förmedla till 
omvärlden? 

Kom och delta i ett samtal om ledarskap, 
entreprenörskap och hur vi skapar  
berättelsen om Skellefteå.

*Lunch och fika så långt det räcker. Fri entré. Alla är välkomna! Ingen anmälan behövs. 
Program med reservation för ändringar. För mer information se bizbuz.se

Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna

Eftertänksamt företagsamt 
I ett samtal lett av Pär Dunder, vd Affärsliv 
W3, möter vi Frida Stighäll, regionchef Ung 
Företagsamhet, Nicklas Berglund, produk-
tionsledare Berco, Emilia Lindmark, vd E&E 
Glasses, Pär Lärkeryd och Anders Lindgren. 
Ett samtal om vikten av entreprenörskap för 
såväl samhällens som individers utveckling.  

 

15.00 ICA Kvantum bjuder på fika* 

Plats för tillväxt genom kreativitet och 
innovation 
Hur kan Skellefteå öka sin attraktionskraft för 
investeringar och ny kompetens? Och hur 
gör vi det med hjälp av dagens kommunika-
tionsvägar? Niklas Myhr, The Social Media 
Professor

Vilken är berättelsen om Skellefteå?  
Helena Renström, marknadschef Skellefteå 
kommun, samtalar med Maria Broman, vd 
Visit Skellefteå, Robert Lindberg, vd Skellef-
teå Airport, Stina Berglund, affärsutvecklare 
Region Västerbotten och Niklas Myhr. 
 
17.00–19.00 Marknadsföreningen lounge 
Vi träffas, minglar och resonerar kring 
kvällens tema: Hur kan våra lokala varu-
märken vara med och bygga bilden av det 
attraktiva Skellefteå?

Frida Stighäll, Ung Företagsamhet


