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News
LIGHTer – en
branschöverskridande
lättviktsarena

LIGHTer News!

LIGHTer är den nationellt
sammanhållande länken
inom lättvikt och syftar till
att på ett effektivt sätt
skapa konkurrenskraft åt
svensk industri. LIGHTer
syftar till att utveckla
teknologier, utveckla
människor med
lättviktsprofil samt utveckla
miljöer där
lättviktskompetens och
människor kan utvecklas.

Här kommer april månads LIGHTer News. Detta nyhetsbrev
innehåller aktuella nyheter samt information om pågående och
framtida aktiviteter inom LIGHTer. Mer information om LIGHTer, dess
verksamhet och informationen i nyhetsbrevet finns också på
LIGHTers hemsida.

Vad har hänt sedan sist?
- LIGHTers första utlysning, industriförankrade utvecklingsprojekt,
stängde den 1 april. Processen för utvärderingen har påbörjats och
den 19 juni kommer beslut om vilka projekt som kommer att starta.
På LIGHTers hemsida finns de projekt som har sökt kortfattat
beskrivna.
- LIGHTer medlemsprogram öppnades den 1 november 2013. Vi tar
hela tiden fram attraktiva medlemsförmåner, t ex finansieringsstöd
vid omvärldsbevakning. För mer information, se LIGHTers hemsida.

Vad är på gång?
Sveriges förmåga att
utveckla världsledande
kompetens inom
lättviktsteknik kommer att
vara avgörande för vår
industris konkurrenskraft
och tillväxt inom landets
styrkeområden.
Därför bygger LIGHTer
framtidens samarbete
inom lättvikt:
gränsöverskridande,
fokuserat och effektivt.
Har ni några frågor eller
synpunkter på
nyhetsbrevet och/eller
dess innehåll, tveka inte
att höra av er.
Kontakt:
Stefan Gustafsson Ledell ,
Swerea,

- Den 13 maj kommer nästa LIGHTer workshop att hållas. Tema är
”resultat och industrinytta”. Bl a kommer resultat från LIGHTer projekt
att presenteras samt information om nästa utlysning som öppnar den
1 juni, se nedan.
- Den 13 maj kommer också LIGHTers referensgrupp (som byter
namn till teknikgrupp) att sammanträda. Fokus den 13 maj kommer
att vara match-making av projektidéer.
- Vi kommer inom kort att starta LIGHTer SME-satsning. Fyra
finansieringsverktyg anpassade för SME-företag har tagits fram. Håll
utkik på LIGHTers hemsida.
- LIGHTer planerar en ny utlysning inom industriförankrade
utvecklingsprojekt som öppnar den 1 juni och stänger den 22
september. Inriktning kommer att presenteras inom kort.

Kalendarium 2014
6-9 maj: Elmia Svets och fogning. LIGHTer håller föredrag och
seminarium
13 maj: LIGHTer workshop, tema ”resultat och industrinytta”
14 maj: 1st Light Weight Production Technology conference

verksamhetsledare för
LIGHTer

Finansiärer:
Detta strategiska
innovationsprogram har
fått stöd från VINNOVA,
Energimyndigheten och
Formas.

(LIGHTer är medarrangör)
21 maj: FFI konferens. LIGHTer håller i lättviktssession
22 maj: Compraser Labs invigs. LIGHTer är med som arrangör
1 juni: LIGHTer utlysning hösten 2014 öppnar
2-3 juni: SICOMP Conference 2014. LIGHTer deltar som utställare
26 augusti: LIGHTer informationsträff Utlysning 2 (Preliminär)
25 november: LIGHTer årsstämma och workshop

