En nystart i föreningen är på gång…
Den nya styrelsen
Ordförande - Kjell Wallin
Utvecklar marknader och
teknik för Sensys
trafikradarsystem.
Min hobby är trädgården
och en mindre stuga på
tomten hemma i Lexe som
aldrig blir klar.

Bild saknas

Vice Ordförande Anders Östman
Sekreterare
- Theres Sundberg
Verksamhetsledare för
Drivhuset Gävleborg samt
involverad i Gävle
kommuns lokala
tillväxtprogram.
Kassör - Lars Skjutare

Jag har under mitt yrkesliv
jobbat i ferrolegerings-,
stål-, metall- och
verkstadsindustrin, men
också under några år i
emballage- och
utbildningsbranschen.
Sedan några år driver jag egen konsultverksamhet
med fokus på ” organisationsutveckling och
individuellt livslångt lärande”.
Klubbmästare
- Peter Johnson
Jobbar som projektledare
på Kontakttorget,
Högskolan i Gävle med
tillväxtfrågor,
kommersialisering mm.
Fritiden fylls av båtliv, resor
och ett återupptagande av
golfintresset. Teknikintresset är stort och generellt.
Biträdande
Klubbmästare
- Barbro Hyllengren
Arbetar på Mackmyra
Svensk Whisky sedan 2001
och kan stoltsera med den
fina titteln Destillerivärdinna, sveriges första och
endaste för tillfället.

Biträdande
Klubbmästare
- Björn Jansson
Jag arbetar på Syntronic
som VD. Min bostadsadress
är Sandviken. Under min
studietid på KTH (jag läste
Elektro) bodde jag i
Stockholm där jag träffade
Monica. Vi har en son som
heter Victor han är 16 år, han har en syster Beatrice
som är 14 år. När jag inte jobbar tar min familj den
största delen av min fritid som vi med fördel
tillbringar vid Storsjön.
Ledamot
- Håkan Ericsson
Pensionär. Har tidigare
arbetat som
konstruktionschef och
projektledare med
inriktning på investeringar
inom cellulosaindustrin.

Ledamot - Bo Norwald
VD i Ovako Forsbacka AB
På fritiden är det
fritidshuset i Roslagen som
gäller men även lite
fritidsaktiviteter såsom golf,
skidåkning mm.
Brinner för att skapa
resultat i de frågor som
engagerar mig.

Redaktör
- Daniel Andersson
Arbetar som konstruktör
vid Radarbolaget i Gävle.
Min fritid är till bredden
fylld av mina två barn
Felicia 4 år samt Liam 2 år.
Det jag tycker är
spännande och intressant
med föreningen är att man
får tillfälle att besöka fabriker, institutioner eller
liknande dit man annars skulle ha svårt att komma
in.

Uppdatering av hemsidan, www.tfg.se
Föreningens hemsida har blivit
uppdaterad. Till de största
förändringarna förutom layouten hör att
man nu kan anmäla sig som medlem
direkt från hemsidan.
Pågående arbete sker också med att man
ska få möjlighet att se sina
medlemsuppgifter direkt på hemsidan
samt eventuellt vid behov ändra dem.
Följande rubriker finns att surfa in på:
Syfte
Stadgar
Medlemskap
Styrelse
Stipendier
Aktiviteter
Kontakta oss
TFG bladet
Bild över första sidan på www.tfg.se.

Kom gärna med synpunkter och förslag på ändringar av hemsidan, lättast åstadkoms det
genom att skicka ett mail till redaktor@tfg.se.
/Daniel Andersson

Föreningens årsmöte den 22 mars inleddes med ett

Studiebesök i det nya Högskolebiblioteket

Foto:Daniel Andersson

Chefsbibliotekarie Lena Moberg med
representanter för projektledning och
byggentreprenör guidade ett fyrtiotal TFGmedlemmar genom byggnaden och informerade
om dess tillkomst.
Redan 1995 stod det klart att Högskolan behövde
ett nytt bibliotek. Planeringen för detta startade
1997 och efter arkitekttävling och delbeslut i flera
instanser kunde bygget påbörjas i juni 2004. Efter
ca 1;5 års byggtid kunde biblioteket öppnas den 9
jan 2006 och det blev redan från början flitigt
besökt och utnyttjat av studenterna.
Biblioteket har en mycket elegant och djärv stil
både exteriört med utåtlutande väggar och
interiört med rustik golv och väggbeklädnad och

har drag av en skulptur eller ett UFO.
Arkitekten har vid formgivningen beaktat de fyra L-en dvs. Luft, Ljus, Ljud, Layout.
Biblioteket är uppmärksammat och har nominerats som kandidat till Stora Samhällsbyggarpriset 2005
där vinnaren utses inom kort.
Några data:
kostnad inkl inredning ca 90 miljoner
golvyta 4000 kvadratmeter
500 läsplatser , 28 grupprum
90000 böcker , 550 tidskriftstitlar , 8000 elektroniska titlar
årsbudget 12 miljoner
ca 20 personer anställda
Biblioteket är offentligt vilket innebär att allmänheten är välkommen att låna böcker. För en
uttömmande information om biblioteket hänvisas till dess hemsida med adress: www.hig.se/bibl

/Håkan Ericsson

Våravslutning med studiebesök och stipendieutdelning

Välkommen på studiebesök vid största
infrastrukturinvesteringen i regionen - nya
containerterminalen vid Gävle Hamn
Gävle hamn är idag ostkustens största containerhamn och ligger bra till att ta hand om mycket snabbt
växande handelsvolymer. Ny motorväg söderut liksom bättre järnvägsförbindelser gynnar också
containertransporter. Mot denna bakgrund pågår just nu den största industrisatsningen i länet - i
Gävle hamn, Fredrikskans. Ett nationellt och internationellt logistikscentra med ökad hamnkapacitet
från dagens ca 70 000 per containrar till 170 000. Under året ska den nya containerterminalen vara
färdig.
Vår värd är projektledare Jonas Rahm, Gävle kommun.
Besöket görs endast med vår hyrda buss och det är begränsat antal platser (50 st). Efter studiebesöket
bjuder vi på fika i Hus Grenadjären, Stallplan Teknikparken i Gävle, där även det årliga stipendiet till
student vid Högskolan i Gävle utdelas.
Datum: 13 juni.
Tid: 16.30 Avgår bussen från Stallplan, Teknikparken i Gävle, - vi är åter 19.15. Därefter fika i
Grenadjären.
Anmälan görs senast 9 juni i första hand via e-post info@tfg.se eller ring 026 - 53 83 00
Välkomna/Styrelsen

TFG:s stora medlemssatsning under 2006 blir den 9 september då vi
tillsammans med Föreningen Norden-Gävle arrangerar en

Bussutflykt ”Teknik och Kultur i Söderhamn”
08:30

Avfärd från Lantmäteriets parkering.

09:45
Förmiddagskaffe på Funemässen F 15
med flygveteraner som berättar.
10:15
Flygmuseet med rundvandring bland
alla flygplanstyper som flugits på F 15 under åren

1946 – 1998, J 21, J 28 Vampire, J 29 Tunnan, A
32 Lansen, A 37 Viggen, m fl.
12:00
CFL = Centrum för Flexibelt Lärande.
Guidning i ”högskolan” + berättelser om nya satsningar
vid Teknikparken.
13:00
Medeltidsmåltid för ”läckergommar”
tillreds och serveras av ideella Collegium Ardens, ihop
med musik, historik och akrobatik.
14:45
Hälsingegården Erik-Anders i
Söderala – nu på väg att bli vårt nästa kulturarv. Vi får
en introduktion och guidad visning.
15:30
Eftermiddagskaffe på Erik-Anders.
Gårdsägaren ger oss inblickar i ämnet Byggnadsvård.
Om bra väder kan vi gå runt i byn Asta.
17:15
”Landar vi” åter i Gävle efter en
förhoppningsvis trevlig och givande dag och en ca 18
mil lång busstur.

För allt detta; bussresa, förmiddags- och
eftermiddagskaffe, lunch, entréavgifter
på flygmuseet och Erik-Anders betalar
TFG-medlem med medföljare endast
250 kr/person. Kostnaden är kraftigt
subventionerad av föreningen.
För att klara planering och bokningar
före sommaren gäller följande:
Bindande anmälan senast den 9 juni
genom att:
• Skicka ett brev eller kort till:
Tekniska Föreningen i
Gävle,
Box 975, 801 33 Gävle.
• Sända ett mail till adressen
info@tfg.se
• Eller ring 026-538300
Betalning, 250 kr/person, senast den
30 augusti till föreningens
Plusgirokonto 609 10 06 - 4. Glöm ej att
ange namn på de betalningen avser.
TFG-medlemmar med medföljare hälsas
välkomna / Styrelsen

VILL DU BLI MENTOR?
Teknikparken i Gävle drar igång ett intressant
mentorprogram och söker nu frivilliga som är
villiga att ställa upp som mentorer (läs mer nedan).
Tycker ni det här låter intressant kontakta då Irene
Bogren på:
tel: 026-538308 alt. 076-803 30 80 eller
e-post: irene.bogren@teknikparken.se.

Mentorprogram - Teknikparken i Gävle
Att utvecklas genom mentorskap är ett beprövat
sätt att växa som individ och företagare.
Mentorskap är en medveten kombination mellan
två personer en
Mentor och en Adept som arbetar tillsammans för
att nå överenskomna mål.
I ett mentorprogram har du som adept möjlighet
att genom att ta del av en erfaren persons samlade
kompetens, få en unik chans att utveckla
dig själv och ditt företag på ett personligt och
professionellt plan.
Mentorprogrammet utgår från en helhetssyn på
rollen som förtagare. Den personliga utvecklingen
är minst lika viktig som affärsutvecklingen i
företaget. Ska man bli bättre som företagare måste
båda dessa sidor växa samtidigt.
Efter information om mentorsprogrammets syfte
samt en kort informationskurs till mentor resp.
adept träffas parterna ca.1 gång i månaden under
ett år. Parallellt anordnas träffar med intressant
innehåll.

Vem kan bli mentor?
Kvinnor och män med erfarenhet av
affärsutveckling och ledarskap, som har ett
uppriktigt intresse för människor och kan tänka sig
att på ideell basis dela med sig av sina erfarenheter
för att stödja en företagare att utveckla sig själv och
sitt företag.

Stipendium
tilldelning
Högskolestipendiet från

TFG har tilldelats Gabriel
Wingård på 5000 kr den 21
mars 2006.
Han har genomfört
examensarbetet
"Optimering av
konstruktionsdetaljer i
energieffektiva byggnader.
En studie om betydelsen av
köldbryggor".

Nominera årets
teknikbefrämjare
Nominering till detta
stipendium är öppen för
föreningens medlemmar.
För att nominera skicka in
uppgifter på din kandidat
till info@tfg.se.
Sista dag för nominering är
31 december 2006 och
stipendiet skall delas ut i
samband med
nästkommande årsmöte.

Information om
skolstipendiet
Stipendiet skall delas ut till
en klass i grund eller
gymnasieskolan i
Gästrikland eller
Älvkarleby. Stipendiet skall
delas ut under hösten
2006. Kent Bogren,
projektledare för
Entréprojektet är
engagerad för att föreslå
kandidater till stipendiet.
Beslutet tas därefter av
TFG:s styrelse.

