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SWERIGs Nyhetsbrev
Här kommer SWERIGs nyhetsbrev, denna gång med bl a
marknad/branschnyheter, information om nya medlemmar och
tips om kommande events.

SWERIG välkomnar Pia Lagerlöf som ny verksamhetsledare!
Pia Lagerlöf är sedan den 7:e maj ny verksamhetsledare på
SWERIG efter Magnus Davidsson. Pia arbetar på övrig tid som
Generalsekretare för SWEDTRAIN och har en bakgrund inom
bland annat Bombardier och ÅF.
- Jag ser fram emot att arbeta med SWERIG och medlemsföretagen. Jag tror att jag mitt arbete med SWEDTRAIN
kommer att komma väl till pass i mina uppgifter för SWERIG.
Pia når du på swerig@tebab.com, pia.lagerlof@tebab.com
eller 0722-328 315.

Rapport från Japan
Pia Lagerlöf deltog vid en svensk delegationsresa till
Japan med bland annat infrastrukturministern,
trafikverket och näringsdepartementet.
Under resan genomfördes ett stort ”businessseminarium” med presentationer från både Sverige
och Japan samt studiebesök och ett flertal tågresor.
Japan har ett mycket imponerande järnvägssystem där
idag 7 privata aktörer äger olika delar av systemet
(infrastruktur, stationsbyggnader, fordon, depåer, elförsörjning etc.)
Vill du veta mer om resan, kontakta gärna Pia.

Marknadsnyheter och Branschnyheter
Här följer ett urval av marknadsnyheter både av
övergripande som gällande konkreta affärer.
Marknads- och branschnyheter
• Banedanmark selects electrification contractor
• SWECO bygger ut norsk spårväg
• Japanska marknaden har varit stängd, men här är ett
steg för att öppna upp den, JR Easts upphandlingssida
• Construction act brings Fehmarn Tunnel closer
• Banedanmark moderniserar sträcka
• Många aktörer vill in på Kaliforniens järnvägsmarknad

Välkommen till nästa SWERIG-seminarium
den 15 september!
Välkommen till nästa SWERIG-seminarie, som sker den
15:e september. Planerat tema denna gång är ”Exportstöd”.
Övriga kommande SWERIG-aktiviteter är:
- Samlingsmonter, match-making aktivitet och kundevent på
Nordic Rail 6-8 oktober
- SWERIG-seminarie 17 november

Kansliet och styrelsen arbetar vidare med att bland annat värva
nya medlemmar, samtala med myndigheter för bättre
exportvillkor, planera fler exportresor och hålla ögonen öppna för
information om nya exportaffärer!

Kommande events (urval)
• UITP World Congress & Exhibition 8-10 juni, Milano Italien
• Rail Log Korea, 10-13 juni, Busan, Sydkorea
• Utmaningar och möjligheter för tåg- och järnvägsindustrin i
Sverige - branschanalys av svensk järnvägsindustri, Vinnova
Stockholm 16 juni (även webbsändning)
• Nordic Rail 6-8 oktober, Jönköping
• Transrail – International B2B-meetings 14-15 oktober, Paris
• NT Expo, 3-5 november, Sao Paolo, Brasilien
• Järnvägsdagen, 8 december, Stockholm
• International Conference and Exhibition on IT Solutions for
Public Transport, Karlsruhe, 1-3 mars 2016

Nytt från Business Sweden
SWERIGs kontaktpersoner på Business Sweden är Anna Clarin
(huvudkontaktperson) och Marie Gidlund.
Anna är ”till vardags” Business Swedens kontaktperson för hela fordons, transport och infrastrukturområdet. Marie är regional rådgivare i Västmanland.
Anna når du på tel. 070-303 67 79/ anna.clarin@business-sweden.se och Marie på tel. 072-727 11 14/
marie.gidlund@business-sweden.se .
Business Sweden genomför en delegationsresa till Tunisien den 2-3 juni med Christine Johansson
som ansvarig, tel +212 6 61 22 78 57.
SWERIG ser fram emot att samarbeta med dem.
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