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OVÄNTADE MÖTEN GER OVÄNTADE RESULTAT
Hos expectrum är just oväntade möten en självklarhet.
När kunskap och erfarenhet möter ungdomlig glädje och
entusiasm uppstår något magiskt. När olika infallsvinklar
krockar och ger nya och oväntade idéer eller lösningar,
då är vi nöjda. Vi tror på att kreativiteten flödar när
människor möts.
När förskolebarn, gymnasieelever och egenföretagare
möter storföretag, kulturarbetare och produktutvecklare
kan det omöjliga bli möjligt. Hos oss finns den möjligheten
eftersom expectrum är en ny typ av mötesplats som utvecklats
för att ge idéer utrymme att växa.
Möten kan sammanföra tillverkare och användare på ett
aldrig tidigare möjligt sätt. Hos expectrum kan idéer ventileras,
vardagsproblem dryftas och världsproblem lösas under lediga
former. Lokalernas utformning och design har skapats med
en tanke om att öppna upp för nytänkande. Det är en blandning
av barnsliga laborationer och högteknologiska lösningar som
tillsammans skapar en tillåtande miljö.
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VÄSTERÅS ÄR SVERIGES INDUSTRIHUVUDSTAD
I Västerås har några av världens största och viktigaste
innovationer sett dagens ljus, inom såväl elkraft och
fordonsteknik som robotik. Innovationer som förändrat
hur vi lever för miljontals människor världen över.
Fortfarande är Västerås i ledande ställning som ett industriellt
centrum, ett drygt sekel efter att de första storslagna idéerna
började spira. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för
fortsatt innovationskraft även i framtiden har expectrum tillkommit på initiativ av Västerås Stad och ett antal näringslivsorganisationer och företag.
Målet med expectrum är att bidra till kompetensförsörjning, tillväxt
och synliggörande. Ett sätt för oss att göra detta är att skapa förutsättningar för att ge kontinuerlig bränsle till människors kreativa
processer genom alla faser av livet. Det sägs att vi är som mest
kreativa som barn, men expectrum vill väcka lusten till nytänkande
oavsett ålder och yrke. Om kreativiteten får bränsle varar den längre,
därför behövs mötesplatser och utmanande miljöer som expectrum.

Historien bakom expectrum
BAKOM VARJE NY IDÉ FINNS ALLTID EN TANKE BAKOM,
EN ÖNSKAN OM EN FÖRÄNDRING ELLER FÖRBÄTTRING.
Västerås Stad har länge fört diskussioner och tankar om hur
vi kan stimulera barns och ungas intresse för teknik och
naturvetenskap. Samtidigt fanns det en önskan om att öka
samverkan mellan skolan och näringslivet.
I maj 2010 togs till slut ett initiativ som resulterade i det vi idag
kan se på expectrum. Idén om expectrum utgår från tanken att
det ska finnas en plats där organisationer och företag med ett
gemensamt teknikintresse ska finnas sida vid sida med barn
och ungdomar som vill få utlopp för sin nyfikenhet i tekniken.
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UTREDNINGAR OCH SAMARBETEN SKAPAR
PLATTFORMEN FÖR DET EXPECTRUM VI SER IDAG.
Hela 2011 och fram till våren 2012 pågår förberedelser och
samtal mellan nämnder och stadsledningskontor. Det leder
till att en styrgrupp med representanter från näringslivet bildas
i januari 2012. Små och medelstora företag engageras, workshop genomförs och arbetet intensifieras. Allt för att få en
bred förankring.
Resultatet är entydigt. Det finns ett en stark önskan om ett
koncept som ökar intresset för teknik hos barn och unga.
Samtidigt som det bidrar till kompetensförsörjning, synliggör regionen och stärker identiteten för alla inblandade.
I maj 2012 – exakt två år efter initiativet togs, beslutas att
konceptet expectrum ska realiseras. Och här är vi nu. Flera
aktörer är redan på plats och aktiviteterna har avlöst varandra.
Idag har vi ett expectrum som kan hantera framtidens utmanande
frågor en lång tid framöver.
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