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Lucia på Ericsson (särskild kallelse bifogas detta nummer av TFG-bladet)
Medlemsmöte med utdelning av priset för årets entreprenör (kallelse utsänds senare)
Infrastrukturdagen i Söderhamn
Årsmöte med studiebesök på Sandvik utställning Coromant
Medlemsmöte med föredrag och stipendieutdelning till studenter

Ordförande har ordet
TFG:s verksamhet har under hösten omfattat styrelsemöten och
programverksamhet där vi strävar
efter en viss förnyelse. Det gemensamma stipendiet för entreprenörskap tillsammans med Teknikparken, att lära känna de nya föreBengt Nordin
tagen där och ett fortsatt engagemang i diskussionen om teknik,
teknikintresse och samhällsutveckling är områden där vår
aktivitet kommer att bli tydligare nästa år.

och etik. För TFG känns dessa områden på det lokala planet väsentliga och stimulerande att engagera sig i. Efter
en omtumlande höst med både lokala och globala konsekvenser lackar det ändå mot jul. Efter sedvanligt Luciafirande väntar förhoppningsvis julfriden och en och annan god bok. Väl mött till Lucia och nästa år och med
önskan om en

God Jul och ett Gott Nytt År.
Bengt Nordin

Vi inbjuder också alla våra medlemmar att komma med
debattinlägg i frågor som känns angelägna och givetvis
också förslag till studiebesök och program. En debattsida
i TFG-bladet borde vi kanske också ha underlag för. Vi är
i detta sammanhang mycket glada att Hans Stymne har
åtagit sig uppdraget som ny redaktör.
Vi har under lång tid tagit mycket för givet i vårt samhälle.
Efter en period med relativt stort intresse för teknik och
teknikutveckling har särskilt ungdomens fokus ändrats.
Detta kan få långsiktiga negativa konsekvenser för
näringsliv och samhälle eftersom utvecklingen och tillväxten blir alltmer teknikberoende. Det är också därför
som dessa frågeställningar alltmer uppmärksammas. T ex
kommer IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, under det
närmaste året att ta upp frågorna om utbildning, teknik

Tekniska Föreningen har bytt adress
TFG:s sekretariat har nu adressen:
TFG
Teknikparken
Kungsängsvägen 4
80267 Gävle

TFG stöder entreprenörskap med ett nytt prestigefyllt pris
Nytt stipendium instiftat av Tekniska Föreningen och Teknikparken
Tekniska Föreningen och Teknikparken kommer att
dela ut 2001 års stipendium till ”Årets Entreprenör”
vid en högtidlig ceremoni i samband med TFG:s
medlemsmöte i januari 2002.
Tekniska Föreningen i Gävle (TFG) och Gävle
Technology Park AB (Teknikparken) har som mål att
stärka och vidareutveckla samverkan mellan Högskolan i
Gävle och näringslivet i regionen samt att stimulera uppkomsten av kunskapsföretag.
I syfte att stimulera och uppmärksamma dessa ambitioner har TFG och Teknikparken gemensamt instiftat ett
stipendium till företag eller entreprenör inom Teknikparken som på ett förtjänstfullt sätt utifrån sin affärsidé
med stöd av Högskolans forskning, nätverk och kunskapsbas lyckats utveckla sin verksamhet. Stipendiet är, om
kvalificerad mottagare finnes, årligen återkommande med
början år 2001. Instiftarna beslutar gemensamt om tidpunkt för utdelningen.

Stipendiets storlek är 50 000 kr och kan delas mellan flera
mottagare, som även erhåller ett diplom och en minnessak.
Prismottagaren utses av en stipendiekommitte med representanter för Högskolan i Gävle, Gävle Technology Park
och Tekniska Föreningen i Gävle.
Kallelse till medlemsmötet i januari och inbjudan att övervara stipendieutdelningen kommer att ske separat till
TFG:s medlemmar

Du som inte betalat medlemsavgiften
för 2001!
Sätt in medlemsavgiften 100 kr på
TFG:s postgirokonto: 6091006-4
Ange ditt namn på talongen

Strategisk och geografisk omorientering placerar Gävle på kartan
Högst upp I stadsbibliotekshuset, med en fantastisk utsikt
över Gamla Gefle, hade TFG ett medlemsmöte den 26
september. Tyvärr hade bara knappt 20 medlemmar mött
upp, men de som kom blev rikt belönade och bidrog till
en livlig diskussion.
Mats Öström, chef för Kultur- och Fritidsförvaltningen i
Gävle redogjorde visionärt och medryckande för vilka förutsättningar som Gävle har och vilka framtidsmöjligheter
som ligger i Gävle-regionen om alla krafter kunde samlas
kring en gemensam strategi.
Mats Öström vill se Gävle med omgivningar, Gävle Sandviken - Hofors - Ockelbo -Älvkarleby, som en
administativ enhet - en kommun, med tillsammans
150 000 invånare. Denna enhet eller kommun ligger på ett
behagligt avstånd från Stockholm och kan spela i samma
division som t ex Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna,
Södertälje och Norrköping. Inklusive Landstinget förfogar denna region över mer än 9 miljarder i budget. Med
samstämmighet över kommungränser och konsensus över
politiska gränser kan regionen utnyttja sina resurser och
orientera sig mot Stockholmsregionen och Europas andra
kommersiella och ekonomiska centra.

Med stor inlevelse beskrev Mats Öström, vilken attraktiv
”storstad” vi lever i. Här finns ett starkt kulturliv, med
betydande institutioner som konserthus och symfoniorkester, teatrar, museer, konst, bibliotek. Här erbjuds också
en rik natur med hav, skogar, vattendrag, sjöar och ett rikt
friluftsliv för både sommar- och vintersäsong med bad,
idrott, fiske, skidåkning o s v. Här finns ett brett utbud av
sport, fritidsgårdar, föreningsliv, musik, evenemang och
en fin arkitektur/kulturhistoria.
Förutsättningar för den strategiska och geografiska
omorienteringen av Gävleregionen är dess attraktivitet,
goda kommunikationer med Stockholm (motorväg och
snabbtåg), orientering mot havet (Alderholmen, Atlas/
gasklockorna, Briggen Gerda) och Högskolan. Medlen
är politisk vilja och konsensus över partigränser och
kommungränser, ekonomiskt fördelaktig samverkan och
nya utvecklingspengar till kommunen från region/stat/EU.

Ingenjörsklubben Falun/ Borlänge fyller 100 år.
På temat Plus/Minus 100 år firade vår broderförening
Ingenjörsklubben Falun/Borlänge sitt 100-årsjubileum i
samband med den traditionsrika Tomasmässan, som i år
hölls i Kristinehallen den 24 november. Jubiléet avslutades med en jubileumskonsert i Kristine Kyrka och en bankett i Bergslagssalen.
VI GRATULERAR!
Tre talare hade fått i uppdrag att fundera över nuet, framtiden - och det förflutna. Sven Widmalm, docent i idéoch lärdomshistoria talade om förhållandet mellan vetenskap, teknik och industri. Lärdomen är att det förflutna
påverkar hur vi skapar framtiden.

Den här tekniken är vi bäst på i
Gävleborgs-regionen!
Inom vilka teknikområden är vi mest framstående i vårt
län - så framstående att vi står oss i den internationella
konkurrensen? ”Invest in Gävleborg” (IGA) har i en intressant analys kommit fram till följande fyra områden:
·
·
·
·

Träbearbetning
Skogsteknik
Call Centers
Kommunikationsteknik

Investors koncernchef och VD, Marcus Wallenberg, talade ur företagsledarnas perspektiv och konstaterade att
historien har lärt oss att förmågan till nyskapande och
investeringar i framtiden är avgörande för företagens
värdeskapande över tiden.
Arne Wittlöv, vice VD i Volvo, Teknologie Hedersdoktor och tillträdande preses i IVA talade ur teknikerns perspektiv och konstaterade att man inte kan planera framtiden, men planera för den.

Upprop
Många av våra medlemmar har säkert tankar och
idéer om teknik och samhällsutveckling. Vad som
kan göras för att uppmuntra teknikintresset hos
ungdomar, hur man kan stimulera förverkligandet
av idéer, hur entreprenöranda och företagsetablering kan uppmuntras o s v. Varför inte skicka in
några rader till TFG-bladet. Vi kanske kan skapa
en aktiv debatt i dessa frågor. Eller varför inte
berätta om egna erfarenheter från näringsliv, industri, ingenjörskonst. Industriminnen och teknikhistoria intresserar många medlemmar.
Dela med dig!

Varje område eller kluster innefattar hela kedjan med
underleverantörer, företag och avnämare, men också utbildning, forskning och utveckling.
Om detta berättade Bruno Ahlqvist vid ett möte som anordnades inom ramen för arbetet med länets tillväxtprogram, som anordnades den 16 oktober. Mer om
klusterna finns att läsa på hemsidan
www.iga-sweden.com .

Dags för årets TFG-Lucia
Medlemsmötet på Lucia-dagen är en uppskattad tradition och blir alltid välbesökt. I år är det Ericsson i
Gävle som är värd. Passa på att informera er om hur
världens mest kvalificerade kommunikationsteknikföretag möter framtiden. Kan man också kanske
vänta sig kaffe, lussekatt och Lucia?
Se bilagd inbjudan!

Vi sitter i TFG:s styrelse
I förra numret av TFG-bladet presenterades styrelsen med namn.
Nu vill vi visualisera oss för medlemmarna i större detalj. Med början i
detta nummer av TFG-bladet kommer vi att presentera styrelseledamöterna med bild.

Ordförande Bengt Nordin.
Jag är civilingenjör, tidigare vice VD och divisionschef
på Korsnäs. Jag innehar en del styrelseuppdrag och driver ett eget konsultbolag. Medlem av IVA avd. XIII.

Klubbmästare Alf Forbergskog
Har varit medlem sedan 1984 i föreningen, med engagemang och aktiv medverkan under de senaste ( 5-6 ) åren.
Jag vill beteckna mig som en Samhällsbyggare, med relativt stort kontaktnät. Jag försöker ha detta som utgångspunkt för mina insatser i föreningen.

Sekreterare Joakim Lundberg
Jag är Diplomerad Teknikmäklare. Arbetar på högskolan
(kontor i Teknikparken) med samverkan mellan högskolan och näringslivet i regionen. Är bosatt i Storvik. Jag
gillar musik och film.

Hans Stymne, suppleant och bladredaktör
Jag är kemist, tidigare energiforskare och nu inneklimatforskare på högskolan. Jag är allmänt teknikintresserad
och är också engagerad i ett litet avknoppningsföretag.
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