
”NETWORKSHOP” 
Välkomna till 
”NETWORKSHOP” – Profil/Plåt/Gjutet

Vi upplever att de tre olika processerna inom 
aluminium många gånger arbetar i ”stuprör” och att 
kommunikationen mellan områdena är begränsade. 
Vi sitter dock alla i samma (aluminium) båt och vill 
alla öka både kunskap och användande av aluminium.

Svenskt Aluminium och Svenska Gjuteriföreningen 
i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping 
och RISE tar därför initiativet till en nätverksträff och 
workshop med medlemmar från de tre kategorierna i 
syfte att skapa kontaktvägar och lära mer om 
varandras områden, möjligheter och kompetens.

Vi riktar oss i första hand till produktutvecklare, 
utvecklingsingenjörer, säljtekniker och processtek-
niker. Men området kan också vara av intresse för  
inköpare hos Era företag. Nu finns ett preliminärt 
program och vi ser fram mot Din anmälan. 

Vi hoppas naturligtvis på flera representanter från de 
olika områdena för en framgångsrik workshop som 
kan bidra till både ökat användande av aluminium 
och samtidigt öppna upp för förbättrade kontakter 
som kan bidra till ökad kunskap och i förlängningen 
bättre produkter i aluminium.

konsten att tänka aluminium tillsammans

När
Start 11.30 den 6 februari och avslut 12.00 
den 7 februari

Var
Tekniska Högskolan i Jönköping, sal E1405 
(Gjuterisalen).

Boende
Hotellrum finns förbokade på Elite Hotel 
(Stora Hotellet) i Jönköping. Ange reserv.
nr: 4872201 då du bokar hotellrum för 
avtalat pris för eventet.   

Kostnad
Seminariet och ingående aktiviteter och 
kost är kostnadsfritt för medlemmar i de 
två föreningarna. Medlemmar betalar 
endast för hotellkostnaden. Övriga betalar 
2 000 kr plus hotell.

Sista anmälningsdag 
25 januari 2019. Begränsat antal - först till 
kvarn. 

Välkomna!

ANMÄLAN - KLICKA HÄR



”NETWORKSHOP” 

7 februari-  Gjuterisalen

09.00 Reflektioner från gårdagen
09.30 Workshop:
 Produktcase i kombinerade 
 grupper om möjligheter att 
 kombinerade olika aluminium-
 områdena.
11.00 Presentationer av resultat från  
 Workshop
12.00 Wrap up och avslutande lunch

 
6 februari- Gjuterisalen

11.30  Välkomstlunch och presentation  
 av deltagarna
12.30 De tre kategorierna: Aluminium 
 plåt, Anders Johansson och 
 Claudi Martin Callizo, Gränges
13.00  De tre kategorierna: Aluminium 
 profil, Thomas Nilsson, Hydro  
 Extrusion
13.30   De tre kategorierna: Aluminium 
 gjutgods, Håkan Herbertsson,  
 Husqvarna
14.00 Användning av olika lätta material  
 Scania CV, Therese Källgren, Scania
14:30 Fogning av aluminium - 
 möjligheter och utmaningar, 
 Karl Fahlström, SWERIM
15.00 Fika
15.30 Konsten att bearbeta alla 
 tre katergorierna, Niclas Fotsjö, 
 Interal 
16.00 Att göra det lättare tillsammans,
 Anders Jarfors, Jönköping University 
16:20 Multimaterial – att välja rätt
 material på rätt plats, Marie 
 Fredriksson, RISE Swecast
16.40 Varför jobba i ”stuprör” när vi alla   
 jobbar med aluminium? Hans Frisk,  
 Svenskt Aluminium 
17.00 Avrundande diskussion
18.30 ”Branschmingel och gemensam  
 middag (Elite Hotel).

konsten att tänka aluminium tillsammans
PRELIMINÄRT PROGRAM

De tre kategorierna 

Respektive processer, 

möjligheter och utmaningar 

samt erfarenheter av 

kombinationen med profil, 

plåt och gjutgods i 

aluminium.


