Nässjö den 18 oktober 2013

Pressinformation
Generösa stipendier för utlandsprojekt till studerande
ungdomar
5 studerande vid Nässjöakademin på Träcentrum har av Göte och Linnéa Öhrskogs
Stiftelse beviljats sammanlagt 88 000 kr för utlandsprojekt i USA, Kina, Norge och
Kanada. De fem ungdomar som fått dessa stipendier är Fredrik Carlsson, Nathalie Fjäll,
Daniel Johansson, Julia Karlsson och Fredrik Karlsson.
Gösta Spångby, ordförande för Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse säger att "Styrelsen
är mycket positiv till att ge stipendier för utlandsprojekt i mån av ekonomisk
möjlighet. Att ge stipendier för utlandspraktik ligger helt linje med donatorn Göte
Öhrskogs anda. Under tiden som han framgångsrikt ledde sitt möbelföretagare, var
det otaliga utlandsresor som han gjorde för att känna in marknadens önskemål och
trender och utveckling".
Nathalie Fjäll som läser programmet Produktutveckling med
möbeldesign 2:a året, säger: "Jag ska åka till Hamar i Norge
och ha praktikperiod där i 2 månader. Jag ska vara på ett
företag som heter Sarepta Studio och de arbetar med
visualisationsprogrammet 3D studio Max som de använder
för att visualisera inredning och hus och det är också detta
jag ska göra. Vi håller just nu på att avsluta en kurs som
behandlar just 3D studio Max och därför tyckte jag att det
också skulle passa bra att lägga praktiken inom detta. Jag
tycker att det är jättefint att man kan få möjlighet att söka
stipendie för att kunna utvecklas och samtidigt få ut med av sin utbildning genom
resor. Man behöver aldrig känna att det är helt omöjligt att ta sig iväg och få t.ex.
praktik i ett annat land eftersom att chansen att få ett stipendie är stor".
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Fredrik Carlsson läser även han andra året på
programmet Produktutveckling med möbeldesign, och
säger: "Jag kommer att utföra min praktikperiod i
Montréal, Kanada hos företaget Seatply. Seatply arbetar
med formpressad plywood och tillverkar framförallt
stolar. Jag kommer att arbeta med CAD (3D-modellering)
för att skapa produktionsunderlaget för dessa produkter,
skapa de pressformar som krävs för tillverkningen och
förbereda CNC-maskinerna i produktionen. I stora drag
kommer jag nog lära mig mycket om tillverkning och hur ett möbelföretag fungerar. En
anledning att jag sökte mig till detta företag är för att tillverkningsteknikerna bakom
formpressad plywood är relativt komplicerade och möjligheterna att praktisera dom i
skolan rätt begränsade, av förklarliga skäl. Att sedan arbeta med plywood som jag
tycker är ett fantastiskt material är något annat som ska bli roligt. I våras gjorde jag och
min grupp stolen Alter vilket är en 100% trären stol, med andra ord inga skruvar eller
metallbeslag av någon form och det huvudsakliga materialet är just plywood. Att jag
har möjligheten att göra min praktik utomlands är till stor del tack vare Göte och
Linnéa Öhrskogs Stiftelse och de fina stipendie jag fått. Att vi på skolan har denna
möjlighet att söka stipendier tycker jag är helt fantastiskt och jag hoppas verkligen att
fler studenter kommer få ta del av de möjligheter som stipendierna innebär.
PO Simonsson, VD på Träcentrum, säger: "Vi på Träcentrum är oerhört stolta både
över alla duktiga studerande som läser och har läst olika utbildningar, samt över den
fantastiskt generösa möjligheten till stipendier som Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse
innebär".
Victor Strandgren, utbildningsledare på Nässjöakademin säger: ”Att studenterna får
stipendier från Öhrskogsstiftelsen, och därmed möjlighet att göra sin praktikperiod
utanför Sverige är viktigt för utbildningens internationella prägel. När studenterna
sedan kommer hem och får jobb på svenska företag har de med sig erfarenheter och
tankar om nya exportmarknader! ”
Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse, Nässjöakademin och Träcentrum önskar nu
ungdomarna stort lycka till med sina utlandsprojekt!
För mer information kontakta Victor Strandgren Nässjöakdemin, 0380 - 51 72 54,
Ulrika Wikander, Träcentrum, 0380-55 43 14, eller Gösta Spångby, ordförande Göte och
Linnéa Öhrskogs Stiftelse 0380 - 14 441.
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