
Webbsida
Vi ber om ursäkt för grammatiken då vi 
håller på att uppdatera sidan på svenska 
under hösten 2020. På projektets 
webbsida hittar du aktuell information, 
rapporter och artiklar om vad som är på 
gång samt framtida aktiviteter. Där finns 
också alla länkar till andra kanaler såsom 
projektets Facebooksida, Youtubekanal 
osv. där vi diskuterar och informerar om 
projektets innehåll.  
Läs mer på nordicnabs.com

Pilotverksamhet

Höstens pilotprojekt har påbörjats eller 
planeras för start. Många företag har re-
dan nu visat intresse för att delta under 
kommande vår. Status för pilotprojekten 
ser olika ut i olika regioner inom ramen 
för Nordic NaBS projektet. Vi i projekt-
gruppen ser gärna att ni kontaktar oss 
om ni har frågor. 

Genom pilotprojekt ger vi stöd till entre-
prenörer att utveckla sina affärsmodeller 
inom naturbaserade tjänster. Vi stödjer 
också dialog och samverkan mellan 
entreprenörer inom naturresursbranschen 
och de offentliga aktörerna. Ta del av ti-
digare pilotverksamhet inom projektet via:  
nordicnabs.com/sv/serviceexperiment/

Sista datum för anmälan till företag som 
vill delta inom pilotprojekten för våren 
2021 är: 2020-11-15

För mer information till kontaktperson 
inom respektive region:

Lappland  
leena.valimaa@lapinamk.fi 

Centrala Österbotten  
martta.ylilauri@univaasa.fi 

Norra Österbotten  
satu.valijarvi@oamk.fi 

Norrbotten och Västerbotten i Sverige 
paivi.juuso@ltu.se 

Den internationella workshopen som var planerad 
för i år ställdes in på grund av pandemin. Nu har 
vi ett nytt datum för denna workshop 2021-05-17. 
Projektet anordnar då en nordisk workshop i 
Piteå, i norra Sverige. Vi erbjuder ett brett program, 
om Grön omsorg och andra naturbaserade 
rehabiliteringsmodeller. Vi kommer också att 
anordna studiebesök till lokala företag och möj-
lighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter 
med aktörer från olika regioner. Vi bor på KUST 
hotell i centrala Piteå. Genom NaBS-projektet 
erbjuds de åtta först anmälda från varje region i 
Finland och totalt åtta från Sverige gratis boende 
i dubbelrum. Resor och deltagande är gratis men 
boende och måltider är till självkostnadspris. 
Anmälan och mer information finns här: länk

Vi anordnar öppna, kostnadsfria 
workshops inom aktuella ämnen  
som är viktiga för utveckling av  
tjänster och samarbeten, samt för  
att öka kunskap inom området.  
Dessa kostnadsfria workshops har 
gemensamma teman i Norrbotten och 
Västerbotten, samt Lappland, Norra 
Österbotten och Mellersta Österbotten 
i Finland. Mer information om  
kommande workshops finns på: 
nordicnabs.com
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Hösten har anlänt även till Nordic NaBS projektet. Vi lever fortfarande i en 
pågående pandemi, och rekommendationen om att hålla avstånd kvarstår. 
Trots detta har vi försiktigt startat upp aktiviteter såsom pilotprojekt hos 
företagare och planerat workshops för mindre grupper. Men framförallt har 
vi valt att även fortsättningsvis arbeta digitalt. Då är det än viktigare att ta 
chansen att vistas i vår vackra natur och njuta av hösten.  
Välkommen att ta del av vårt andra nyhetsbrev detta år! 

Internationell workshop  
i Piteå 17/5-21/5 Workshops
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Gör en video och sprid information om 
ditt företag. Vi vill sprida kunskap och 
kännedom om naturbaserade tjänster ur 
flera olika perspektiv. Du kan nu publicera 
en video där du berättar om vilka typer av 
tjänster du erbjuder samt var man kan hitta 
dig och ditt företag.

Video är ett lämpligt presentationsalternativ 
för företag som tillhandahåller naturbasera-
de tjänster samt för sociala verksamheter, 
hälso- och utbildningsverksamheter.
Lämplig längd på videon är 1-3 min.  
En smartphone räcker utmärkt för att filma. 
Om det behövs hjälper vi till med enkel  
redigering av videon. Den kommer att 
delas via våra kommunikationskanaler  
på YouTube, vår webbplats och i vår  
Facebook-grupp.

Gå med för att presentera dina aktiviteter. 
För att planera processen tillsammans, 
vänligen kontakta:

sanna.vinblad@lapinamk.fi (Fin)
martta.ylilauri@univaasa.fi (Fin & Swe)
johanna.lundberg@ltu.se (Swe)

De första klippen har redan publicerats på 
projektets YouTube-kanal. Kolla in dem 
för att hitta partners och få idéer för egna 
aktiviteter.

Nästa nyhetsbrev kommer under våren 2021. 
Vill du inte längre ta emot nyhetsbrevet?  
Skriv ett mejl till paivi.juuso@ltu.se

Hantering av personuppgifter (GDPR)
Registrerade kontaktuppgifter kommer att 
sparas inom Luleå tekniska universitet (LTU). 
Uppgifterna används enbart för att skicka 
ut detta nyhetsbrev. Här kan du läsa mer 
om hur Luleå tekniska universitet hanterar 
personuppgifter.

Tack för att du tog dig tid att läsa vårt  
nyhetsbrev! Vi hörs till våren igen.

På vår Youtubekanal Nordic NaBS hittar du 
webinarier på olika teman. De finns tillgäng-
liga på engelska, finska och/eller svenska.  
Nordic NaBS - YouTube

Nordic NaBS höll en presentation om  
projektet vid Interregs 30-årsjubileum i  
Uleåborg i september. Projektet presentera-
des i den veckolånga utställningen Innova-
tion Across Borders. I projektpresentationen 
den 2020-09-22 medverkade Kooperativet 
Kotasaari med sina sensoriska lådor och 
erbjöd att prova på naturbaserade tjänster. 
NaBS-projektgruppen var närvarande för  
att berätta om projektet och nätverket.  
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MarknadsföringsvideoWebinarier

Projektet New Nordic Nature Based 
Service Models (Nordic NaBS) syftar 
till att utveckla gemensamma service-
modeller för naturbaserade små- och 
medelstora företag samt aktörer inom 
offentlig sektor, NGO:s och frivillig-
organisationer. Utvecklingen sker i 
regionala och internationella verkstäder, 
pilotprojekt med naturbaserade tjänster 
samt genom webinarier via Youtube 
och diskussionsgrupper på Facebook.
Projektdeltagarna får också möjlighet att 
presentera sina aktiviteter och tjänster.

Totalbudget: 1.2 miljoner €

Projekttid: 2019-2021

Vid frågor eller önskemål, kontakta: 

leena.valimaa@lapinamk.fi  
+358 40 053 9680

satu.valijarvi@oamk.fi  
+358 40 486 3577

martta.ylilauri@univaasa.fi 
+358 29 449 8241

paivi.juuso@ltu.se 
+46 920 493897

Om Nordic NaBS

Nordic NaBS Interreg 
Innovation Across Borders 
presentation

Nästa nyhetsbrev

https://www.ltu.se/about/Behandling-av-personuppgifter-GDPR
https://www.youtube.com/channel/UCa1LO0rfA5lmSLgzFGTh0yA
mailto:leena.valimaa%40lapinamk.fi?subject=
mailto:satu.valijarvi%40oamk.fi?subject=
mailto:martta.ylilauri%40univaasa.fi?subject=
mailto:paivi.juuso%40ltu.se?subject=
https://www.facebook.com/groups/292305874788332/
https://www.youtube.com/channel/UCa1LO0rfA5lmSLgzFGTh0yA
mailto:leena.valimaa@lapinamk.fi
https://nordicnabs.com/

