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Ulrikaringen är ett ekosystem kring innovation och digitalisering. Utbyte av idéer och
information kring Ulrika landsbygd leder till mer näringslivsutveckling och en mer
attraktiv livsmiljö. Har ni nyheter, tips, projektidéer, samarbeten eller bara dela
tankar för att bolla ihop så hör av er.
/Mikael Syväjärvi, en av initiativtagarna

Digital tvilling och smartare landsbygd
Digitalisering innebär många olika aspekter. Grunden är att skapa affärsnytta på
något sätt. Internet är en digital möjlighet. Det ligger nära tillhands och kan
genomföras redan idag.
För andra saker får man försöka tänka framåt. Hur kan det se ut?
Ta exempelvis den smarta staden som många pratar om. Hur ser det ut för oss? Vi
har nära samarbete med Winniio AB som är expert på digitala tvillingar. De har
under senaste året skapat en digital tvilling av tre skolor i Växjö och deras
uppvärmning. Genom att ha sensorer i rummen och mäta av olika parametrar så
skapas en digital möjlighet av att kontrollera många saker på olika sätt. I förlängning
blr en digital tvilling ett sätt att se det som varit, är idag och även i framtiden.
Sally Tareq har varit i projektet och samarbetat med Alminica om en tankeövning om
hur vi skulle kunna göra det i Ulrika med Tostebo värmeverk.
Läs mer och se video.

Korta vägen till Ulrikaringen
I höstas hade vi praktikanter från Jobbsprånget som bidrog till att studera kring
digital tvilling och affärsutveckling. Nu är vi med i vårens omgång och har tre
stycken som hjälper till med utbildning och kontakter mot Afrika och Mellanöstern. Vi
kan använda nätverket och utbilda på distans inom olika aspekter från forskning från
avancerade material för framtidsteknik (emerging technologies).
Läs mer.
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Ulrikaringen i Sveriges Radio
Sveriges Radio hörde av sig till Mikael Syväjärvi och var intresserade av det som
händer kring Ulrikaringen.
Skrolla fram till 16.20 in i programmet (Mikael berättar på svenska).
Hela stycket (inklusive finska) från 10:40 till ca 23 minuter in i programmet.
Tillgängligt till 4 april.
Lyssna här.

Välkommen Adamo | Erasmusutbyte
Adamo kommer från Italien genom utbytesprogrammet Erasmus+. Han gästar
Alminica och Institute of Advanced Materials från 15 mars till 31 maj. Läs Adamos
presentation.
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Första kursen från Stenåkra Business and Competence Center
Första föreläsningen från Stenåkra Business and Competence Center har
genomförts. Ulrika har härmed internationell utbildning mot aktörer i hela världen.
Senare ska utbildning ske i Ulrika. Läs mer.

Du är med på sändlistan för Ulrikaringen.
Känner du någon som borde få vårt nyhetsbrev? Be dem maila info@ulrikaringen.se
så ordnar vi det!

Ulrikaringen, Ulrika landsbygd, Ulrika, Östergötland
Avsluta prenumerationen Hantera inställningar

Send free email today
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