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                                    Medlemsinformation  oktober  2019 

Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge  

Celltech Solutions AB 
Besöksadress: Tredenborgsvägen 16, Sölvesborg 

Tid: Torsdag 7 november, kl 14.00 

Senaste besöket med BTH och SAAB Kockums slutade i succé. 26 medlemmar hade mött upp. Den 
ny införda mätningen gav betyget 4,6 på en 5-gradig skala. 
Vi tackar för detta och inspireras att finna nya mål. 

Välkommen till ännu ett unikt besök där vi får möjlighet att besöka Celltech som är Nordens 
ledande batterisystemleverantör. Tillsammans med sina kunder och samarbetspartners 
utvecklar de batterier och batterisystem för alla typer av applikationer. Från idé till produktion, 
från standardprodukter till kundanpassade lösningar. De är bl.a stora inom marina applikationer 
Deras samarbetspartners är världsledande batteritillverkare. Med kombinationen av svensk 
närvaro och global räckvidd hittar de optimala, kundanpassande lösningar. Celltech grundades 
1984 i Sverige, och finns idag representerat i hela Norden.  

I Sölvesborg sker sammansättningen till slutliga produkter. Välkommen till ett företag som man 
inte hör så mycket om via media, men som verkligen levererar i det tysta. Celltech ingår i 
Addtech-gruppen.  

Föreningen har planerat i nära 2 år för att kunna genomföra detta besök.  
Därför, missa inte detta tillfälle! 

Vi fortsätter vår medlemsdrive. Känner du någon som är intresserad att följa med är den 
hjärtlig välkommen ”att prova på”. 

Försök hitta era samåkningspartners! 

Sista anmälningsdag tisdagen 5 november.   

Välkomna  

Anmäl Dig senast den 5 november enlig ovanstående inbjudan. 

Anmäl via vår hemsida,telefon eller e-post, se nedan eller ring Kreativums växel 0454-5639 50 

• Ange antal och tel.nr och e-post-adress vid anmälan, detta för att vi skall kunna meddela ev. 
ändringar eller inställda arrangemang. 
 

• Ange också om samåkning önskas eller om möjlighet finns att ta med någon mer passagerare. 
  
• Anmälningslista finns tillgänglig hos föreningen sista anmälningsdagen för den som önskar veta om 

det finns någon att ringa för samåkning. 


