
Hej alla Big Science-vänner
Välkommen till ett nytt nyhetsbrev så här i hektiska hösttider. Förra veckan var jag
och vår nya medarbetare Fredrik Engelmark samt Vinnovas Natasa Pahlm nere på CERN i
Genève för en veckas möte. Vi knöt ytterligare värdefulla kontakter och lärde oss än mer
om hur svenska företag bäst gör affärer med CERN. Steg 1 är alltid att du som
företagare registrerar dig i CERN:s databas. Glädjande nog ser vi att fler svenska
leverantörer registrerar sig och blir sökbara för alla 2500 anställda på CERN.

7-8 mars erbjuder vi en unik affärsresa till CERN för svenska leverantörer att få kunskap
om vad CERN verkligen efterfrågar. Vidare är CERN även med oss på ELMIA i november
– missa inte att boka ditt one-to-one möte!  Läs mer om CERN här i nyhetsbrevet eller
anmäl dig direkt i vår kalender.
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Sista veckan i september var vi på CERN
Natasa Pahlm, Fredrik Engelmark och Anna Hall träffade forskare, inköpare, tekniskt ansvariga
och andra internationella ILO:er (Industrial Liaison Officers). Dessutom hade vi rikigt bra möten
med två av CERNs mekaniska verkstäder. Svenska leverantörer är definitivt av intresse. Under
Elmia i Jönköping 13-16 november kommer representanter från CERN till Sverige för att träffa
företag på plats. Intresserad av ett möte? Tveka inte att kontakta oss! 

Presentera ditt företag för CERN i samband med Elmia
Subcontractor
Big Science Sweden kommer tillsammans med nyckelpersoner från CERN att
besöka Elmia Subcontractor 13-16 november i Jönköping.

I samband med mässan vill CERN göra studiebesök hos olika företag. Vår road trip är
under planering men har du idéer om upplägg eller om du är intresserad av att visa upp ditt
företags verksamhet, hör av dig till Frida Tibblin Citron

Big Science Business Trip

Följ med på affärsresa till CERN med andra svenska
leverantörer
Big Science Business Trip 7-8 mars 2019 
CERN är världens största partikelfysiklaboratorium och genererar affärer för stora värden! Alla
upphandlingar är dock inte så stora. Det finns goda möjligheter för små och medelstora företag att
ta hem affärer. Svenska företag har gott anseende på CERN. Sveriges industriretur är låg och
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CERN jobbar aktivt med att öka andelen svenska leverantörer. Doing business with CERN
Anmälan ska ses som en intresseanmälan. Vi återkommer om vilka företag som kan följa med. 

Save the date
ITER Business Forum, Frankrike 26–28 mars 2019
ITER Business Forum, Antibes Juan les Pins i södra Frankrike. Mer info kommer till våra
medlemmar och i nyhetsbrevet men skriv in datumet i kalendern redan nu!

Nya medarbetare

Lennart Gisselsson är på plats i Lund.
Lennart har disputerat inom medicin och har
idag även en tjänst på avdelningen
Samverkan vid Lunds universitet, där han
arbetar med strategiska partnerskap och
koordinering av större projekt t.
ex. nanosäkerhet. Lennart arbetar halvtid.

Fredrik Engelmark är på plats i Uppsala.
Fredrik har disputerat inom materialfysik och
kommer att bidra med sitt nätverk inom
akademin samt fungera som en länk runt
teknikutvecklingsprojekt. Fredrik har lång
erfarenhet av universitetsvärlden och
industrin genom sina år på Uppsala
universitet innovation.

Anmälan

Mer info
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Kom på Big Science Morning 12 oktober
Vi träffas hos medlemsföretaget Carlsson & Möller i Helsingborg, kl 8–10 och får en rundvisning i
deras moderna produktionsanläggning för avancerade plastprodukter.

Peter Christensen, Advanced Vacuum i Lomma, berättade på Big Science Morning i
september om företagets utveckling. Vaccum finns i princip i allt, fick vi höra, från
mobiltelefontillverkning till stora driftsanläggningar. Tack för ett trevligt besök säger vi.

Aktuella upphandlingar från anläggningarna
Håll utkik efter aktuella upphandlingar på vår hemsida där vi löpande publicerar upphandlingar
från samtliga 13 forskningsanläggningar. Här nedan ett urval:

ESS –[61] Test Beam Line 
ESS – [131] OCT MPS Crates 
ESS – [123] Delivery of stainless steel material for NBEX plugs and inserts
CERN – DO-31730/EN - Capacitive based distance measurement sensors
ILL – PC18-18: Manufacturing of absorbent and trolley parts constituent part of the control
rod of the ILL high-flow reactor (HFR)
CERN – MS-4438/EN - Supply of Motorised Doors
CERN – DO-31728/EN/MME - Tungsten Shielding HCAL Detector

Anmälan
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Esrange och Eiscat moderna anläggningar i norr med
världen som kontaktyta
Arbetsmöte i Kiruna med hela arbetsgruppen från norr till söder. Roligt, intressant och mycket
jobb! Här är vi på Esrange Space Center. Vi besökte även Eiscat, Sveriges nordligaste big
science-anläggning och fick höra vad som är mest aktuellt för dem.

Som ILO har vi ständig kontakt med anläggningarna
ILO, Industry Liaison Officer är en myndighetsfunktion som varje land som är med och
finansierar forskningsanläggningar tillsätter. Syftet är att företag ska få information om möjligheten
att leverera utrustning, material och tjänster till anläggningarna, och att ILO-organisationen aktivt
ska söka upp och motivera företag att vilja bli leverantörer.
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Big Science Sweden – the official Swedish ILO

Big Science Sweden is a network of Swedish companies providing state-of-the-art
products and services for Big Science facilities and is operated by a consortium of leading

universities, institutes and industrial network organisations.

Big Science Sweden is financed by: Vinnova, Vetenskapsrådet and Tillväxtverket
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