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Foto: Magnus Göransson 

Studiebesök för TE4  
2016-09-29 |  
I går onsdag åkte Vägga Gymnasieskolas blivande gymnasieingenjörer tillsammans med 
Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge till Tingsryd för att besöka Tingverken, Trensums Food 
AB och Jitech.  

Som start på dagen välkomnades de tre TE4-eleverna Ebba, Mattis och Victor som medlemmar i 
föreningen. Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge är en förening för tekniker, uppfinnare, företag och 
idékläckare och är också ägare av Kreativum. 

Tingverken 

Första stoppet var på Tingverken där Magnus Mattson tog emot och det bjöds på kaffe och smörgås. 
Efter en presentation av företaget fick vi sedan besöka produktionsverkstaden där de tillverkar 
formverktyg för plastdetaljer till bland annat läkemedelsindustrin. Verktygen tillverkas och 
kvalitetssäkras med stor noggrannhet och som de ingenjörer vi är imponerades vi av anläggningen 
och kvalitetssäkringen. 
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Trensums Food AB 

Efter lunchbesök på Tingsryds ledande livsmedelsbutik med tillhörande café var Trensums Food AB 
nästa anhalt. Christer Persson tog emot och vi fick först en genomgång som botaniserade i det stora 
skafferi med livsmedelsprodukter som tillverkas och paketeras i Tingsryd. Uppklädda i skyddskläder 
fick vi sedan besöka produktionen där dofter från alltifrån tacosås till glögg följde oss på rundturen. 

 

  

 

Jitech      

Sista stoppet för dagen var Jitech där Anders Paulsson tog emot. Vi fick även där först en genomgång 
av företaget och sedan en rundtur i deras imponerande anläggning där de egentligen gör mycket av 
de saker som mycket av (maskin-)ingenjörskonsten handlar om. 

Legotillverkning av produkter i stål, rostfritt och aluminium genom produktutveckling 
komponenttillverkning, svetsning, ytbehandling och montering - hela värdekedjan. Vi fick också se 
Europas modernaste pulverlackeringsanläggning. Elevernas närvaro emottogs mycket väl av alla 
företagen och eleverna såväl som vi övriga i sällskapet imponerades av den öppenhjärtighet, stolthet - 
med all rätt -  och transparens som våra ciceroner mötte oss med och inte minst av deras respektive 
verksamheter. De visar på att yrkeskunnande, noggrannhet och ingenjörskonst fortfarande är 
gångbart i den tuffa konkurrens som är i dag. 
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