




Michael Leijonhud

• Näringslivsutvecklare

• Ekonomiskt ansvarig Makerspace

• 10 år som Sales Manager på Modigs 
Machine Tool

Jonas Hjalmarsson

• Verksamhetsutvecklare

• Programmerare

• Tekniskt ansvarig Makerspace

• Har tidigare arbetat som IT-tekniker
och lärare till ansvarig för VR-labb



Tillväxt här och nu!



En mötesplats för morgondagens 
entreprenörer?



Mats Lundin
VD Swerea IVF



Makerspace Hultsfred  med ett Additivt Center  

Under fem år till drift/bemanning 2016-2020 6 250 000 kr 

Till inventarier och specifik utrustning 2016 1 250 000 kr 

Regionförbundet, specialisttjänst 2017-2018 1 000 000 kr

Metalprinter 7 000 000 kr

15 500 000 kr

Ekonomisk ram från kommunen 
2016 – 2020

Extern finansiering

Samverkan med Swerea/IVF ger 
oss spetskompetens inom additiv 
tillverkning. Att vi gör saker i rätt 
ordning säkerställs.

Vi har företag som aktiva partners som 
utvecklar och har stort inflytande. Delat 
ansvar också ekonomiskt för specifika 
investeringar. 

Medfinansiering från Region-
förbundet ger en möjlighet till 
specifik anställning.

Win-Win för alla deltagande parter är en självklarhet. 







De 10 mest eftersökta kompetenserna 2017 på LinkedIn
• Molntjänster och Distributed Computing

• Statstisk analys och Datautvinning

• Programmering: Ramverk och webbarkitektur

• Mellanprogramvara och systemintegration

• UI Design

• Nätverk- och Informationssäkerhet

• Mobilutveckling

• Presentation av data

• SEO/SEM Marknadsföring

• Datalagringssystem och hantering





Omvärldsspaningen av alla och alltid!
En mycket hög hastighet är nödvändig! 
Utvecklingen går mycket snabbt!



Makerspace Hultsfred är en kreativ plattform 
för näringsliv, lärande och allmänhet

• Lärandet: Skapa tillgång av intresserade och anställningsbara ungdomar i 
gymnasie- och eftergymnasial ålder

• Näringslivet: Prototyper, verktyg, fixturer och seriell tillverkning av detaljer.

Snabbt kunna ta fram en ny produkt. En väg in i Industri 4.0. 

Korta ledtider, möta nya krav och öppna nya marknader.

• Allmänheten: Förening och ideellt arbete. En ny skapad förening med 
namnet Tekniskt skapande i Hultsfred



Integration och genus



3D-printing i skolan



Förskola till gymnasium





Sprida kunskap nya sätt



Minecraft – vad finns i ett samhälle





grundskola

gymnasium

förskola

högskola
näringsliv

3D-tekniker metallprinting





Vi blir en aktiv del av teknikutvecklingen 
för additiv tillverkning i metaller och 
keramer. Särskilt fokus och med forskning 
på efterbearbetning.

Vi kommer att testköra/tillverka detaljer i 
Mölndal och Hultsfred 

Makerspace Hultsfred blir nod nr. 2 i 
landet för additiv tillverkning i metaller

Vad innebär samarbetet 
med Swerea IVF



Hög andel industriella 
arbeten i vår kommun

26 % av den arbetsföra 
befolkningen är anställda 

inom industrin 





Teknikkollo för tjejer sommaren 2017, 

föreningen anordnar











En enkel POD-studio



makerspacehultsfred.se
facebook.com/facebook
jonas.hjalmarsson@hultsfred.se

tsih.se
facebook.com/teknisktskapandeihultsfred


