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Ny webbsida
"Välkommen till vår nya webbsida. High
Voltage Valley är möjliggöraren som bygger
framtidens energieffektiva samhälle. Här
kan du se vad vi jobbar med just nu och
vilka projekt vi genomfört.
Vi deltar gärna i utvecklingsarbete som
ligger inom vårt fokusområde, både
nationellt och internationellt.
Du är välkommen att kontakta oss för nya
innovationsprojekt", Kathrine Abrahamsen,
processledare.
Länk till webbsidan!

Innovationsverkstad
Nu är vi igång med vår Innovationsverkstad. Uppstartsmötet ägde rum i Källbotten vid
Djuptjärn och dagen ägnades åt teambuilding i skogen.

Innovationsverkstaden kommer att ha möten med inbjudna föreläsare med intressanta idéer,
som de vill komma vidare med. Under ett år kommer konceptet att testas för att sedan göra en
utvärdering om fortsättningen.
De som ingår i gruppen är bland annat egna företagare, Högskolan, ABB och andra kreativa
människor. Från uppstarten!
För mer information, kontakta;
Kathrine Abrahamsen, High Voltage Valley, 0240-56 55 10

Leverantörsnätverket ställer
ut på Elmia Subcontractor
Nu är det dags för Elmia Subcontractor
2016.
High Voltage Valley finns på plats
tillsammans med några av företagen
i Leverantörsnätverket.
Skriv ut din biljett här!
Vi ses i Jönköping!

SolEl i Ludvika
AB Samarkand2015, High Voltage Valley
har beviljats 1 miljon för projektet SolEl i
Ludvika - Kapacitetsutveckling.
Projektet finansieras av Energimyndigheten
och kommer att pågå tom sista maj 2017.
Planeringen är i full gång och först ut är
sporthallen. Håll utkik efter vad som
kommer härnäst.

Kulturskillnader
Onsdagen den 16 november kl. 8:45–12:00
föreläser Dr. Hani Hattar på Samarkand i
Ludvika. Han är verksamhetschef på
rehabiliteringskliniken i Västervik och
föreläser om kulturskillnader. Hans livsresa
har löpt genom många länder. När man
pratar om hur folk tänker spelar det ingen
roll i vilken miljö man befinner sig, om det är
på företag, ICA eller dagis – ökad förståelse
behövs överallt.
Anmälan senast den 9 november via
hemsidan: www.samarkand2015.com

Kontaktuppgifter
Här hittar du kontaktuppgifter till oss på High Voltage Valley!

info@highvoltagevalley.se

