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                                                                          Karlshamn 2018-12-20 

Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge 

 
Program för våren 2019 aktiviteter. 
Välkommen till vårens aktiviteter. Föreningen har försökt vinnlägga sig om att 
aktiviteterna skall vara såväl variationsrika som att vi besöker hela Blekinge. Vi hoppas 
du kommer uppskatta våra val. 

Programmet är samrått med varje besökskontakt. Dock kan på grund av orsaker 
föreningen inte råder över något av arrangemangen behöva bytas ut. Varje besök 
kommer att föregås av separat inbjudan till våra medlemmar, ca 2-3 veckor innan utsatt 
datum. Där eller på vår hemsida/facebook finner du mera detaljer om varje 
arrangemang. 

Reservera i din kalender redan nu ! 

Södra Cell, Mörrum 

Tid: 23 januari, kl 18.00 

Sulfatmassabruket tillverkar förutom produkter till traditionella papperskvaliteter även 
textilmassa för klädindustrin. I jämförelse med traditionella bomullsprodukter åtgår det 
väsentligt mycket mindre vatten och kemikalier med denna process. Därav stora miljö-
/klimatfördelar. 

Massabruket i Mörrum har gjort investeringar i miljardklassen senaste året. Ny 
flisfabrik, indunstning och tvättanläggning är några av dessa. 

Makerspace, Blekinge tekniska högskola, Karlskrona 

Tid: 27 februari, kl 18.00 

Karlskrona Makerspace är en öppen innovationsmiljö för teknikutveckling och 
prototypskapande vid Blekinge Tekniska Högskola. Professor Tobias Larsson kommer 
att visa och berätta om makerprocessen, forskning och utbildning, allt med makerspace 
som koppling. Vi kommer också att få se vad deras Makerspace har att erbjuda i form av 
resurser och verktyg. 

Årsmöte, Kreativt & Tekniskt Forum, Karlshamn 

Tid: 14 mars, kl 18.00 

Förutom traditionellt årsmöte för KTFB kommer representanter för Kreativum Science 
Center´s ägare att besöka och informera. Även dess nye VD Mathias Roos planeras att 
närvara. Karlshamns kommun är numera 100% ägare till Kreativum. Därför är det av 
största intresse att få ta del av Science centrets framtida planer och hur man ser på 
framtiden. 
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Areff Systems, Metallgatan 1, Ronneby  

Tid: 27 mars, kl 18.00 

Areff utvecklar och säljer produkter för identifiering. De är främst aktiva inom RFID 
Management – accessprodukter för säkerhetsbranschen, ID kort och plastkortsskrivare 
med tillhörande system samt även identifieringssystem för industriella tillämpningar. 
Deras spetskompetens är säkra och funktionella systemlösningar baserade på RFID 
(Radio-frequency identification). 

Sölvesborgshem, Kopparträdets glaspaviljong, Sölvesborg 

Tid: 24 april, kl 18.00 

Sölvesborgshem har under de senaste åren arbetat mycket med att digitalisera sig. 
Metoden handlar delvis om förbättrad service för kunderna, men framför allt om ökad 
produktivitet. Arbetet har också lett till att bolagets vd Johan Braw sedan ett år är vd för 
allmännyttans digitala vd-råd, som tagit fram en agenda för hela branschen. Johan 
berättar om arbetet som skett och som ska ske, både i företaget, och i hela branschen. 
Johan kommenterar också en del digitala lösningar han har mer frågetecken kring. Johan 
bloggar bland annat om digitalisering på http://johansvarld.blogg.sydostran.se. 
Välkommen till ett föredrag om proptech.  

Solcellsanläggningen, Rödeby Elverk  

Tid: 22 maj, kl 18.00 

Utvecklingen av solceller går snabbt och de är nu både effektmässigt och ekonomiskt lämpliga 
för såväl storskalig elproduktion som för enskilda hushåll.  
Rödeby Elverk är en pionjär avseende att bygga solcellsanläggningar i industriell skala. I Bostorp 
finns  Sveriges tredje största solcellsanläggning. Med sin effekt på 600 kW bidrar den till den 
närproducerade gröna el som Rödeby Elverk erbjuder sina kunder 
Vi får se hela anläggningen i drift såväl som information av ägaren Rödeby Elverk. Installatören 
av solcellsanläggningen, Solect Power AB kommer också närvara och ge sina erfarenheter. Ett 
spännande och lärorikt besök i klimattecknets spår.  
 


