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Konferenser, erbjudanden och ny styrgrupp
Hej!
Här kommer en kort uppdatering från OffshoreVäst just innan allahelgonahelgen. Under
årskonferensen beslutades om en ny styrgrupp som nu är komplett. Vi byter gruppens
konstellation årligen för att stimulera arbetet på bästa sätt. Läs mer
Det kommer att vara många spännande konferenser under november. Vi samlar alla dessa i
kalendariet på vår hemsida men vill påminna om några extra här nedan så att du inte missar
att anmäla dig. Där hittar du också ett erbjudande från Miljöbron.
Trevlig helg!
Niklas Johansson, kommunikatör
OffshoreVäst
Objektiv riskbedömning
SP bjuder in till seminarium om
bedömning av risker. Talare presenterar
sina erfarenheter från industri,
myndigheter och universitet. Bland annat
berörs riskbedömning i norsk
petroleumverksamhet och inom offshore
vind. Läs mer
Var: Lund
När: 25 november
Sista anmälningsdag: 18 november
Kostnadsfri företagsutveckling
Miljöbron förmedlar välutbildade studenter
till företag som kan får hjälp med t.ex.
miljöledning och livscykelanalys. De
hjälper till att formulera en
projektbeskrivning och rekryterar därefter
studenter med rätt kompetens för just ditt
projekt.
De söker nu företag som vill ta emot
studenter under vårterminen. Kontakta
dem så snart som möjligt vid intresse.
Läs mer

Varför är inte rullstenformning en
vanligare process?

Den frågan ställer sig Swerea och bjuder
in till workshop. Rullformning ger stora
möjligheter till flexibel tillverkning av
lättviktskomponenter då metoden är
snabbt omställbar, passar för höghållfasta
material och har låg produktionskostnad.
Läs mer
Var: Mölndal
När: 28 november
Sista anmälningsdag: 20 november

OffshoreVäst arbetar för att stärka och utveckla svensk industri inom offshoresegmentet.
Genom samarbete vill OffshoreVäst bidra till nya innovationer, efterfrågad och spetsig
forskning, samordning av testbäddar, demoanläggningar m.m.
OffshoreVäst ägs av ett konsortium av engagerade företag, universitet, institut och
myndigheter vilka bidrar med ekonomiska och andra insatser. Vinnova och Västra
Götalandsregionen bidrar med delfinansiering.
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