
Svenskt Monteringsforum är en samlingspunkt för alla som arbetar med utvecklingsfrågor och problemlösning inom 
monteringsområdet. Nätverket har nära 300 medlemmar från över 40 företag.  

Läs mer på vår hemsida www.monteringsforum.se 

 
 

Dags igen Årets monteringskonferens! 
 

Lönsam montering i Sverige 
 
Tjugo gånger tidigare har monterings-Sverige samlats för att under en dag få kunskap om utveckling 
och nyheter inom området. Årets monteringskonferens är unik som konferens i Sverige inom 
produktionsområdet.  

I år är vi tillbaka där vi varit många gånger förut – Filmhuset! Förutom konferensen finns möjlighet att 
delta i studiebesök dagen efter konferensen. 

Konferensen inleds av Magnus Hellsten, Vice President Manufacturing, Volvo Cars, som berättar om 
vilka utmaningar som ligger framför Volvo Cars och hur det också påverkar deras leverantörer. Dagen 
fortsätter med föredrag som är en blandning av industriella tillämpningar och forskningsresultat. 
Dagen avslutas med mingel som vi brukar. Utanför konferenslokalen finns vår traditionella minimässa 
där några företag visar upp produkter och tjänster med koppling till montering. 

Glimtar ur  programmet 

 Utmaningarna för montering i Sverige ur Volvo Cars och deras leverantörers perspektiv 
 Monteringsinstruktioner vid små serier – en utmaning som går att lösa effektivt? 
 Roboten som arbetskamrat – snart kan vi få se robotar jobba tillsammans med montörer 
 Svenska Monteringspriset delas ut och det vinnande arbetet presenteras.  

Detaljerat program skickas ut och publiceras på vår hemsida i mitten av februari 2015.  
 
Tid: 11 mars 2015, kl 09.27-16.45, ”mingel” fram till kl 18.15 
Plats: Filmhuset, Borgvägen 1, Gärdet, Stockholm 
Kostnad: 3 900 kr exkl moms. Medlemmar i Svenskt Monteringsforum betalar 3 300 kr exkl moms. 
 Priset inkluderar förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, dokumentation och ”mingelbuffé”. 

Svenska Monteringspriset  

2015 delas Svenska Monteringspriset ut för trettonde gången. Priset tilldelas en person eller en grupp av personer 
(dvs inte företag/juridisk person) som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg, eller 
någon annan form av hjälpmedel, som utgör ett industriellt föredöme och bidrar till utvecklingen inom 
monteringsområdet. Prisutdelare är Göran Johnsson, ordförande i Produktionslyftet, Produktion2030 m m. 

Anmäl dig direkt   

Du anmäler dig via denna länk http://extra.ivf.se/montforum/konferensanmalan.htm Det går även bra med e-post 
till monteringsforum@swerea.se eller fax 031-27 61 30. Sista anmälningsdag är den 2 mars. Deltagarantalet är 
begränsat. Anmälan är bindande från den 2 mars. 

Upplysningar 

Sakinnehåll: Björn Langbeck, Swerea IVF, e-post: bjorn.langbeck@swerea.se  
Praktiska arrangemang: Annika Nilsson, Swerea IVF, tfn 031-706 60 89, e-post monteringsforum@swerea.se 

 

Boka onsdagen den 11 mars! 



Svenskt Monteringsforum är en samlingspunkt för alla som arbetar med utvecklingsfrågor och problemlösning inom 
monteringsområdet. Nätverket har nära 300 medlemmar från över 40 företag.  

Läs mer på vår hemsida www.monteringsforum.se 

 

 

Anmälan till årets Monteringskonferens 
 

 

Lönsam montering i Sverige 
 

11 mars 2015 i Filmhuset, Stockholm 

 Jag är medlem och betalar 3 300 kr exkl moms 

 Jag vill bli medlem i Svenskt Monteringsforum och får gå på konferensen till rabatterat 
pris, 3 300 kr exkl moms. Jag betalar även medlemsavgiften för Svenskt 
Monteringsforum, för pris se www.monteringsforum.se under bli medlem 

 Jag är inte medlem och betalar 3 900 kr exkl moms 

 

Företag 
 

Avdelning 
 

Namn Befattning 

Adress 
 

Postnr Ort Företagets organisationsnummer 

Telefon Mobiltelefon 

Telefax E-post 

Beställningsnummer/referens: 

Faktureringsadress (om annan än ovan): 

 
Sista anmälningsdag är den 2 mars 2015. Deltagarantalet är begränsat. Anmälan bekräftas via 
e-post och den är bindande från och med den 2 mars. 
 
Skicka anmälan till: Swerea IVF 

Annika Nilsson 
Box 104 
431 22  MÖLNDAL 
e-post: monteringsforum@swerea.se 
fax: 031-27 61 30 


