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Välkomna!





Medlemsmöte 160202
• Seminarier

– 3 maj, 6 sep, 29 nov

• Nätverksdag 3 Maj

• Mässor

– Innotrans, 20 -23 Sep 2016

– Nordic Rail, 10-12 Okt 2017

• Exportresor

– Business Swedens resor

• Extern kommunikation

• Nytt på hemsidan

• Medlemsvärvning

• Övrigt



Nätverksdag 3:e Maj



Anmälda till nätverksdagen 

För- och 

efternamn Företag

Hur många 

uppskattar du 

kommer från ditt 

företag?

Förslag till rubrik och kort beskrivning på 

workshop som ni önskar genomföra

Jan Hellgren Westermo 3 Datanätslösningar får tåg och järnväg

Johan 

Håkanson

Bo Edin AB / 

Univox 1

Tillgänglighet för hörselskadade Vikten av att integrera 

tillgänglighetsskapande åtgärder i ett tidigt skede i 

projektet. PIS-leverantörernas viktiga roll för att främja 

acceptansen för tillgänglighet hos 

beställaren/operatören.

Johan 

Lindström

Gerdins 

Components 

Västerås AB 3

Helena 

Roos Prose AB 1

David 

Clysen Ericsson 

3 - beroende på 

vilka andra företag 

som kommer delta.

Hur LTE kan skapa nya möjligheter inom segmentet 

Rail. 



Business Sweden

• Czech and Slovak 

• Nothing specifically planned. 
– We are in contact with Skoda 

Transportation (Light trail) on a continuous 
basis 

• Portugal 

• Nothing planned. 

• Japan 

• A delegation from Japan visiting Sweden 
in May with the purpose to sign an 
extension of the MoU. 

• Korea 

• Nothing specially for export promotion. 

• East Africa

• Nothing planned. 

• US 

• Nothing planned 

• Mexico

• Nothing planned 

• Western Europe

• Nothing specifically planned, 

• France SNCF has shown interest for 
sourcing digital solutions in Scandinavia, 
but nothing planned. 

• Spain has an incoming delegation from 
the Basque Government (of North Spain) 
planned for April 4-8 for Stockholm, 
Gothenburg and Västerås. 
– With this delegation will most likely come 

representatives from the railway cluster 
MAFEX and member companies as e.g. 
CAF, TALGO, IDOM and INDRA. If any 
interest from Swerig members to meet 
with such delegation and companies, 
please inform BuS. 





Nytt på hemsidan

– Länkar

– Events

– Marknadsrapporter

http://swerig.se/

