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Torsdagen den 6 april arrangerade 
Järnvägsklustret ett frukostmöte 
med fokus på medlemsföretagen. 
Peter Östman, verksamhetsledare 
för Järnvägsklustret berättade om 
vad som är aktuellt inom klustret. 
Fia Mårdfelt, projektledare för

VÄRDEFULLT FRUKOSTMÖTE
Järnvägsklustrets framtida verk-
samhet och vad medlemsföretagen 
vill att klustret ska fokusera på 
framöver. Resultaten från övningen 
kommer det att jobbas vidare med 
för att skapa  konkreta aktiviteter 
för medlemsföretagen. 

VI INOM JÄRNVÄGSBRANSCHEN MÅSTE TA STÖRRE  
ANSVAR FÖR ATT LOCKA UNGA TILL VÅR BRANSCH!
Järnvägsklustret har under de se-
naste månaderna arbetat en hel del 
med att sätta sig in i utbildnings/
skolverksamheterna (Yrkeshög-
skola/YH och gymnasieutbildning) 
inom regionen som riktar sig mot 
järnvägsbranschen.

Vi kan konstatera att vi i Västerås 
har de enda järnvägsfordonstek-
nikutbildningarna i landet och att 
förutsättningarna att bedriva just 
fordonstekniktbildningar i Västerås 
borde vara synnerligen goda. Trotts 
detta så har såväl YH som gymna-
sieskola mycket svårt att rekrytera 
elever till utbildningarna.

mer nu att påbörjas för att bringa 
utbildningsanordnarna och indu-
strin ännu närmare varandra.

Jag räknar med att medlemsföreta-
gen och övriga intressenter stöder 
detta viktiga arbete på bästa sätt!

Peter Östman, Verksamhetsledare

Det har i dagarna till och med be-
slutats att Wijkmanska gymnasiet 
(Västerås Stad) inte kommer att ha 
någon intagning till Tågteknikut-
bildningen nästa läsår, på grund av 
allt för lågt antal sökande elever.

Vår analys är bland annat att vi 
inom industrin behöver göra betyd-
ligt mera för att synliggöra bran-
schen på ett positivt sätt för att 
locka unga till vilja utbilda sig för 
och att arbeta inom vår bransch. 

En dialog med Västerås Stads 
Utbildningsnämnd och tjänstemän 
har initierats och ett arbete kom-

Smart4U, berättade om Västman-
lands klustersamverkan och hur 
klustren i de fyra olika stykeom-
rådena kan samverka. Därefter 
genomfördes en workshop under 
ledning av näringslivsutvecklare 
Mats Hedman. Då diskuterades
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KALENDARIUM

24 april
Järnvägsklusterlunch
Vill du äta lunch med bransch- 
kollergor? Varmt välkommen att 
ta del av en gemensam lunch, 
klockan 11.30-13.00. Vi ses på 
Koppar Restaurang & Festvåning  
i Västerås (Kopparlundsvägen 4).
Välkommen med din anmälan på 
www.jarnvagsklustret.se

27 april
Workshop
Västerås stad och Järnvägsklustret 
bjuder in till en workshop om ett 
testcenter för järnväg i Västerås. 
Syftet med workshopen är att 
tillsammans diskutera möjligheter 
och effekter kring en testbädd.

17 maj
Seminarium
KTH Järnvägsgruppen inbjuder  
till seminarium om framtidens 
infrastruktur och transporter – 
utmaningar och möjligheter i den 
nya nationella transportplanen för 
2018–2029. 

18 maj
Hållbarhetskapitalism
- när hållbarhet verkligen betyder 
”People & Planet & Profit” och 
inget annat! 
Mer information och anmälan finns 
på www.jarnvagsklustret.se.

23 maj
Temadag
Att själv kunna förflytta sig är inte 
en självklarhet för alla och många 
olyckor uppstår i samband med 
detta. Var med och påverka fram-
tidens hälso och välfärdsteknik!

29 maj
Järnvägsklusterlunch
Vill du äta lunch med bransch- 
kollergor? Varmt välkommen att 
ta del av en gemensam lunch, 
klockan 11.30-13.00. Vi ses på 
Koppar Restaurang & Festvåning  
i Västerås (Kopparlundsvägen 4).
Välkommen med din anmälan på 
www.jarnvagsklustret.se

JÄRNVÄGSKLUSTRETS STYRELSE 2017
I samband med Järnvägsklustrets Årsmöte den 18 april, tillträdde  
följande styrelse:

Ordförande:  
Rolf Alm

Maria Signal  
Martebo, Alstom

Fredrik Modigh, 
Motion Control

Erik Danielsson, 
Westermo

Carola Alzén, 
Mälarhamnar

Peter Alsdal,  
SNC–Lavalin

Mikael N. Hjorth 
Region  
Västmanland

Fredrik Nordström, 
Bombardier

STARK KLUSTERSAMVERKAN  
I VÄSTMANLAND

 
NY MEDLEM
Vi hälsar GAD Tech varmt  
välkomna till Järnvägsklustret!

Järnvägsklustret är ett av Västman-
lands styrkeområden som tillsam-
mans med Automation Region, 
ECC och Välfärd Hälsa ingår i ett 
stort treårigt samarbetsprojekt som 
ska främja företagsinvesteringar

VI SÖKER EFTER VÄRDAR  
TILL VÅRA FRUKOSTMÖTEN
Ta chansen att visa ditt företag och 
verksamhet genom att vara värd för 
ett frukostmöte!  

inom forskning, teknisk utveckling 
och innovation. Det ska uppnås 
genom ökad samverkan mellan 
klustren och fokus på att anpassa 
och integrera traditionell industri 
med den digitala utvecklingen.

Vid intresse kontakta:  
Peter Östman  
peter.ostman@jarnvagsklustret.se 
telefon 070–349 16 58


