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Till nyhetschefen: Pressinbjudan från Fiber Optic Valley i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall

Hudiksvall utvald pilot för
digitalisering av industrin
Den 24 oktober startar Teknikföretagen och IF Metall ”Kick-start
digitalisering” inom industrin. RISE (Research Institute of Sweden) i
samarbete med Fiber Optic Valley är arrangörer där ett tiotal lokala företag
deltar från start. Syftet är att ta tillbaka Sveriges position som föregångare.
En ny undersökning från Swedish ICT visar att 83 procent av företagen inte
vet vad de ska göra för att ställa om sig till den snabba, digitala
utvecklingen.
-

Det är väldigt roligt att initiativtagarna valde Hudiksvall som pilot i
Sverige. Nu har vi chansen att ta täten och bli en förebild, säger Torbjörn
Jonsson, vd, Fiber Optic Valley.

När: Måndag den 24 oktober, kl. 9.00-16.00 Tid för intervjuer kl. 09.00-09.30
Var: Kulturhuset i Hudiksvall
Hur: Förmiddag: presentationer av Monitor, KonfigDesign och 2p1 (Tvåpunkett)
m.fl. Eftermiddag: workshop i arbetsgrupper om digitaliseringens möjligheter.
För mer information kontakta:
Torbjörn Jonsson, vd Fiber Optic Valley, mobil; 070-211 0806
Lars Olov Johansson, Teknikföretagen. mobil; 070-5682569
”Kickstart digitalisering” handlar om att behålla förmågan att bygga
konkurrenskraftiga företag även i framtiden. Det är lätt att se hur digitalisering
tar över allting i samhället. Allt från hur vi klipper gräset hemma till hur vi mäter
temperaturen i avancerade industriugnar. Men från att Sverige varit längst fram på
området halkar vi plötsligt efter. Det handlar om robotar, IT-säkerhet och 3Dtillverkning för att nämna några områden. Läs hela undersökningen från
Swedish ICT:
https://www.swedishict.se/sites/default/files/pub/swedishict.se/about/
rapport-sverige-digitaliserar-2016.pdf
Om Fiber Optic Valley
Fiber Optic Valley är ett av Sveriges 14 Vinnväxtkluster som utsetts av
VINNOVA – verket för innovationssystem. Vi initierar och inspirerar till nya
samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför
människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar
med innovationer. Vi verkar inom områdena Bredband och Sensorteknologi.
Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Våra
finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.
www.fiberopticvalley.com
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