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Vi är din länk till nätverk, viktiga kontakter, forskning och
utveckling
Året går mot sitt slut, och svensk industri kan se tillbaka på en period med högkonjunktur och en
enormt snabb teknikutveckling. Teknikutvecklingen lär inte sakta ner och många har, trots
tidspress, rustat för framtiden genom att satsa på utvecklingsarbete i sina företag. Vi är fulla av
beundran för det målinriktade arbete som görs ute i våra medlemsföretag.
Det nya året kommer med säkerhet att möta oss med nya utmaningar. Vi på IUC
omvärldsbevakar för att på bästa sätt erbjuda relevant stöd till dig som industriföretagare. Du
är naturligtvis nyfiken på vad som händer hos oss under våren, inte minst i våra
utvecklingsprojekt och i våra nya nätverk. Vi erbjuder nu ett breddat utbud av nätverk,
inriktade på olika funktioner i företaget. Var med när vi drar igång i början av året - läs mer här
om våra nya medlemserbjudanden. Ett medlemskap hos oss ger dig ett professionellt bollplank i
dina utvecklingsfrågor.
Nu ser vi fram emot ett innehållsrikt 2019. Vad kommer att bli den stora överraskningen? Vilka
områden är viktigast för dig? Hör av dig, eller kom förbi vårt Malmökontor för en kopp kaffe och
en pratstund! Vi är din länk till nätverk, viktiga kontakter, forskning och utveckling.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Camilla Dahlin, vd IUC Syd
camilla.dahlin@iucsyd.se, 0761-858168
www.iucsyd.se

Grattis: DVel levererar mätsystem
till Studsvik

Grattis: Näringslivspris till Qloss i
Trelleborg

Vårt medlemsföretag DVel, som är specialister
på att utveckla test- och mätsystem, har fått
förtroendet att leverera ett avancerat
mätsystem till kärnteknikföretaget Studsvik.
– Vi ville jobba med ett svenskt företag för att
minimera språkförbistringar, ha närhet i
kommunikationen, kunna träffas face-to-face
tidigt och ofta. Valet föll på DVel och det har vi
aldrig ångrat, berättar Niklas Snis,
laboratoriechef på Studsvik.

Medlemsföretaget Qloss har bidragit till att
sätta Trelleborg på kartan. Nu har företaget
fått årets Näringslivspris av Trelleborgs
kommun. Anna Gauffin af Uhr, VD på Qloss,
gläds åt utmärkelsen.
– Det är självklart jätteroligt för oss alla på
företaget. Ett erkännande för ett mycket
målinriktat utvecklingsarbete som gett
resultat i ökad omsättning och vinst, och ökat
antal anställda. (Fotograf: Ingrid Wall)

Läs mer i pressrelease här

Scandinavian Instruments for Big
Science – endagsseminarium
Lär dig mer om instrumenten vid ESS, Max
IV, Desy och ISIS.
När: 21 januari 2019, kl 09:30 -17:00
Var: DTU i Lyngby utanför Köpenhamn

Läs mer här

Svenska instrumentforskare från Lunds
universitet, Linköpings universitet, Uppsala
universitet och Chalmers kommer att
diskutera med danska forskare från DTU,
Aarhus universitet och Köpenhamns universitet.
Läs mer och anmäl dig här

IUC Syd på Industrimässorna i
Malmö
IUC Syd kommer att finnas på plats med egen
monter under Industrimässorna, på
Malmömässan 6-7 februari 2019.
Vi kommer även att arrangera seminarier inom cirkulär ekonomi och digitalisering:
- Seminarium 6 februari: Cirkulär ekonomi - Hur kan industribolag tjäna pengar på att vara
cirkulära?
- Seminarium 7 februari: Digitalisering, framtidens smarta företag - Hur små industriföretag
utmanar de stora jättarna med en snabb digital transformation.
För mer information, kontakta: Christine Harde, christine.harde@iucsyd.se, 0733-503011
Läs också på Industrimässornas hemsida här.

Att lära av goda exempel:
Lundqvist Trävaru AB
- digitaliserar med både hjärna och hjärta och
rekryterar empatiska, reflekterande rebeller
Under ett kunskapsseminarium inom
projektet INDIGO förklarade Samuel
Holmström från Lundqvist Trävaru AB vad
som ligger bakom företagets framgångar. Dels
har det handlat om en mycket smart
digitalisering, dels om att stimulera
medarbetarnas kreativitet genom en hög grad
av frihet under ansvar.
Läs mer här

Var är alla industriföretag?
Ny teknik skapar nya beteenden, ny kultur
och nya behov. Med sina olika kompetenser
kan industri- och designföretag lyfta
varandra. Det gäller bara att hitta vägar och
ett fungerande forum.
IUC Syd och Media Evolution samlade
industri- och designföretag till gemensam
workshop för att diskutera vad som behöver
göras för att industrivärlden och
designvärlden ska se varandra som den
naturliga kontakten i frågor som utmanar och
utvecklar bådas världar.
Läs mer här

3D-tekniken sparar tid Skandinavien har halkat efter
Användningsområdena för 3D-teknik
utvecklas snabbt. Kostnadseffektivitet, snabba
leveranser, hög kundanpassning, flexibilitet
och lokal produktion är några av 3D-teknikens
styrkor.
Erling Svensson, VD på 3D MetPrint AB i
Älmhult, deltog i vår workshop kring 3Dprinting i metall i november: "Sådana här
tillfällen är viktiga för att sprida kunskap så att fler drar nytta av tekniken. Som det ser ut nu
har Skandinavien halkat efter. Sverige är ju ett industriland, vi ska helt enkelt ha det här, vara
mer i framkant!"
Läs mer här
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