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Vi utökar företagsforskarskolan - ProWOOD+ är på gång!
En ny omgång av företagsforskarskolan, ProWOOD+ har blivit beviljad medel
från KK-stiftelsen. Vi kommer att starta upp ProWOOD+ i september 2017.
I dagsläget söker vi doktorander till följande sex företagsprojekt:
Flexator AB: Flexator vill utveckla plattformar för industriellt byggande av verksamhetslokaler.
AB Gustav Kährs: Kährs vill öka råvaruutnyttjandet i värdeskapande processer.
Moelven Töreboda AB: Moelven vill utveckla byggsystemet vidare för att öka
dess anpassningsförmåga, totala effektivitet samt attraktivitet.
Swedish Match Industries AB: Closing the loop – från materialkaraktäristik till
förbättrad produktionsförmåga.
Trivselhus AB: Trivselhus vill utveckla den smarta trähusfabriken.
WoodEye AB: WoodEye vill bli ännu bättre på att identifiera kvistar, röta och
andra defekter på träytor.
Annonsen för doktorandtjänsterna är öppen.
Annonsen finns på ProWOODs hemsida och på JUs hemsida https://
ju.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:137072/where:4/.
Vi har annonserat i Ny Teknik. http://www.nyteknik.se/lediga-jobb-teknik/10doktorander-till-forskarskolan-prowood-6836730
Sprid länk till annonsen i era nätverk.
Det finns utrymme för 10 totalt företag och doktorander så det finns fortfarande
möjlighet att ansluta om du och ditt företag vill vara en del av ProWOOD!

Programdirektören har ordet
Efter det positiva beskedet från KK-stiftelsen i december att vi beviljats medel för ProWOOD+ har våren
varit intensiv med att förbereda för detta och påbörja
rekryteringen. Vi närmar oss samtidigt halvtid för nuvarande doktorander och under året kommer fem av
doktoranderna att presentera sina licentiatuppsatser, tre
av dem redan i juni! I detta nyhetsbrev får vi en rapport
från doktorandernas utlandsresa i december, tillsammans med Johan Palm, både lärorikt och trevligt!
Trevlig läsning,
Kristina

Kristina Säfsten

Aktiviteter och nyheter i ProWOOD
2 juni - Roaa Salim presenterar sin licentiatuppsats kl. 10.00,
Tekniska Högskolan, Jönköping University
7 juni - Heleen DeGoey presenterar sin licentiatuppsats kl. 10.00,
Tekniska Högskolan, Jönköping University
12 juni - Elaheh Jalilzadehazhari presenterar sin licentiatuppsats kl. 10.00,
Linnéuniversitetet, Växjö.
14 juni - studiebesök på RISE i Borås för att lära oss mer om deras verksamhet
1 september - nya doktorander i ProWOOD+ på plats
7-8 december - internat på Hooks Herrgård för alla involverade i ProWOOD och
ProWOOD+
Mer information om samtliga aktiviteter kommer.
Välkomna!
Förändringar i ProWOODs ledningsgrupp:

För mer information om ProWOOD
Programdirektör Kristina Säfsten, JTH kristina.safsten@ju.se 0706-77 78 51
Informationsansvarig Malin Löfving, Träcentrum i Nässjö malin@tracentrum.se 0703– 18 34 02

Malin Löfving, Träcentrum ersätter från nu Johan Palm. Malin arbetar med verksamhetsutveckling på Träcentrum. Ola Dagbro ersätter från 1 juni Jimmy Johansson som biträdande projektledare. Ola jobbar på LNU och leder idag projektet Linnaeus Technical Centre. Vi välkomnar både Malin och Ola till ProWOOD!

ProWOOD besökte företag och universitet i Tyskland och Österrike
och deltog i Holzbau forum i Garmisch Partenkirchen
den 4—9 december 2016
Text: Steffen Landscheidt, Bild: Djordje Popovic
Att vara doktorand och forskare med
anknytning till näringslivet betyder inte
bara kontakt med närliggande industri
och universitet, utan också företag och
forskare utomlands. Med detta i åtanke
gjorde vi doktorander inom forskorskolan ProWOOD samt Johan Palm från
Träcentrumet en kort, men intensiv resa
till Tyskland och Österrike i december
2016. Vårt första stopp var Universität
för Bodenkultur i Wien för att träffa
andra forskare. Vid en av Europa´s
största institutioner för skog- och träteknik finns många intressanta labb och projekt på gång och det var viktigt att se var
vi doktorander kan skapa samarbeten och
synergieffekter.

En annan programpunkt var företagsbesök i både Tyskland och Österrike. En av
hustillverkaren som vi besökte visade
upp sin väldigt fina produktionslina.
Tack vara genomtänkte automation och
digitala processer fungerade produktionslinan väldigt fort med lite bemanning och korta ledtider. Andra hustillverkade som besöktes hade fortfarande väldigt mycket manuell produktion och litade mycket på sin kunniga personal. Till
skillnad från de flesta svenska trähustillverkade tillverkar dessa företag inte bara
väggelement (och hus), utan också t.ex.
trappor, golv, köksinredningar, fönster
istället för att använda sig av underleverantörer för detta.

På Holzbauforum i GarmischPartenkirchen lyssnade vi på intressanta föredrag och tittade på
de senaste teknologiska utvecklingar inom hustillverkning som
deltagande företag presenterade
på sina monter. Vi avrundade resan med kulturbesök på bl.a.
Stephansdomen i Wien och borgen i Salzburg.

