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Det är mycket på gång just nu. Vi arbetar
oss sakta framåt och jobbar med att skapa
en modell för digitaliserad utbildning som
ska samverka med skapandet av mobila
AM-verkstäder. Vi får väldigt positiva
bemötanden från många håll. För en månad
sedan var jag och VD:n för CNG AB i
Gislaved och fick chansen att berätta om
tankarna med att göra en nationell satsning
på detta och göra det tillsammans med
nätverket Sveriges industrikommuner. Vi fick
positiva signaler och vi har nu samlat ihop
nio kommuner där CNG AB och Energiriket
tar täten i arbetet med att skapa ett koncept
som sedan kan spridas och vidareutvecklas
med medverkande aktörer.
Vi vill skapa en lösning där små och
medelstora företag kan få testa tekniken
och göra det utifrån deras produkter samt
att vi bygger bort avståndsproblematiken
genom digitala utbildningsmiljöer. Jag
ser fram emot att få presentera det i
Almedalen 3 juli.
Läs mer på nästa sida.

LYCKAD INNOVATIONSTÄVLING I ÖREBRO
18 april arrangerades ett så kallat Speed
Innovation Event i Örebro, en samverkan
mellan Energiriket, Teknikcollege Örebro
län, Örebro Universitet och ICA Maxi-Universitet.

att bli mer energieffektiva och minska den
totala klimatpåverkan. Problemet som löstes
var en indirekt påverkan på projektet i form
av minskad biltrafik som påverkar klimatpåverkan genom effektivare lösningar.

Drygt 80 inbjudna teknikcollegeelever med
lärare från Örebro län; Alléskolan och
Tullängsgymnasiet (Örebro), Möckelngymnasiet (Karlskoga) samt från SUF (Sydnärkes
Utbildningsförbund) deltog i tävlingen.
Jurymedlemmarna var representanter från
Tillväxtverket, KomTek (Örebro kommun),
Örebro Universitet och ICA Maxi-Universitetet.

Det vinnande förslaget innebar att affärens
kunder ska erbjudas att hyra en cykelkärra
för att frakta hem varorna. Kärran hämtas
sedan av gymnasieelever som får extraarbete hos Ica Maxi-Universitetet.

Syftet med dagen var att engagera och utmana teknikcollegeelever att med innovativa
idéer hjälpa SMF i Östra Mellansverige

Läs mer på Örebro Universitets hemsida:
https://www.oru.se/nyheter/cyklandekunder-kan-vara-losningen-pa-ica-maxiuniversitetets-trafikproblem/
Foto och källa: Örebro Universitet

Jag vill även lyfta fram den workshop vi
genomförde i juni med ett antal företag där
Volvo och Gränges delade med sig av sina
kunskaper. Det var ett uppskattat möte som
kommer att generera ändrade beteenden
som kan bidra till att minska energiförbrukning och en bättre miljö.
Läs mer om workshopen på nästa sida.
Energiriket går en spännande tid till mötes.
Det är många projekt som ser lovande ut
och om det blir beslut på att skapa ett näringslivsbolag med Energiriket som utgångspunkt kan det bli väldigt många utmanande
och roliga saker att arbeta med.
Läs mer på nästa sida.

Mattias Dyrvik, samverkanskoordinator vid Örebro Universitet, (till vänster) och
Patrik Persson, VD för Ica Maxi-Universitetet (till höger) och var nöjda med dagen.
– Jag är mycket nöjd med dagen. Utvärderingen eleverna gjorde gav över lag bra betyg,
säger Mattias Dyrvik, som gärna utvecklar den här typen av samarbeten med näringslivet.

Jag önskar alla läsare en trevlig sommar!

DETTA ÄR PÅ GÅNG
• 14 juni:
Uppstartsmöte för East Sweden Innovation
Week
• 19 juni:
Strategimöte med Finspångs Tekniska

• Augusti:
Återträff med Energinätverk nr 2

• 20 september:
Workshop 2, energieffektivisering

• 10 september:
Möte med Sveriges Industrikommuner
i Bildningen, Finspång

• 5-6 oktober:
Vi ställer ut på mässan Finns i Finspång

FÖRSTUDIE
“TILLVÄXT FINSPÅNG”
Energiriket fick i uppdrag av Finspångs
kommun att utreda möjligheterna till att
skapa ett bolag, med arbetsnamn ”Tillväxt
Finspång”, för att satsa på utveckling i linje
med de satta målen för Finspång som ska
nås år 2035.
Ett intensivt arbete har påbörjats för att
diskutera frågan med intressserade aktörer.
– Dessa samtal har inneburit många
intressanta kontakter med olika företag i
olika branscher för att diskutera frågan. Vi
har fått ytterst positiva tongångar och en klar
bild över att det behövs en modell att arbeta
efter som bygger på samverkan mellan
näringsliv och kommun, säger Energirikets
Jens Zetterstedt.
Energiriket utgick i förstudien från Motalas
väl fungerande upplägg med ”Tillväxt Motala” som funnits sedan 2012. Sammanfattningsvis innebär det att förstudien föreslår att
ombilda Energiriket till ett näringslivsbolag.
Frågan behandlas inom Finspångs kommun.

Deltagare i workshop om energieffektivisering

WORKSHOP MED TVÅ VÄRLDSFÖRETAG
Energiriket bjöd in till workshop om energieffektivisering på Finspång Conference Center
7 juni. Föreläsare från världsföretagen Gränges och Volvo Construction Equipment delade med
sig av sina kunskaper och metoder i en välbesökt och uppskattad workshop.
De inbjudna föreläsarna bjöd på tips och
delade med sig av deras kunskaper med
fokus på energieffektivisering för att bidra till
en mer hållbar värld.
Förutom föreläsningarna fick även deltagarna en inspirerande visning av Gränges
produktionsmiljö, vilket imponerade på
många av deltagarna.
Som avslutande punkt på dagen fick

deltagarna diskutera i grupper om sin vardag
och sina egna erfarenheter av energieffektivisering och sedan sammanfatta samtalen för
de andra grupperna.
Det uppskattade eventet återkommer med
del 2 den 20 september. Till det tillfället har
deltagarna fått i hemläxa att genomföra olika
insatser som då ska redovisas.

SAMVERKAN MED SVERIGES INDUSTRIKOMMUNER INOM 3D/AM
Energiriket och CNG samverkar med
Sveriges Industrikommuner för utveckling
inom 3D/AM. Som ett led att skapa en modell
kommer CNG och Energiriket, tillsammans
med Siemens och Sveriges Industrikommuner,
att lansera ett koncept i Almedalen 3 juli.
Så här långt har två möten genomförts med
nio deltagande kommuner. Där pågår arbetet
med att skapa en digitaliserad modell för
utbildning kopplat till ett större projekt med
mobila AM-verkstäder som vi tidigare har
skrivit om.

– Det här är ett synnerligen spännande
projekt, där stor effekt kan nås genom att
samverka med Sveriges Industrikommuners
nätverk. I dagsläget består Sveriges Industrikommuner av 27 kommuner runt om i landet.
Det finns stor potential att skapa genomslag
för AM-tekniken, både i skolan och industrin,
där Sverige ligger lite efter i utveckligen jämför med andra länder, säger Jens Zetterstedt
på Energiriket.
Just nu pågår arbetet med att testa den
nyinvesterade tekniken och upplägg inför
Almedalen tillsammans med Neuvron som står

för expertisen.
– Parallellt
med detta pågår
arbetet med att
hitta ytterligare
intressenter och
finansieringslösningar i projektet.
Där har bland anPierre Johansson, CNG, i svetstagen.
nat Tillväxtverket,
Skolverket och Teknikcollege uttalat sig
i positiva ordalag till utvecklingsupplägg,
säger Jens Zetterstedt.

VI ÄR ENERGIRIKET
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