Nina Holmblad, grundare och delägare i vårt inkubatorbolag NITIU. Tillsammans med nio andra entreprenörer utsågs hon idag till
Sveriges mest innovativa av ÅForsk och tilldelas ett stipendium på 200 000 kronor.
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Nina Holmblad från NITIU är en Sveriges
tio mest innovativa entreprenörer 2020!
Idag klockan 13 presenterades Sveriges tio mest innovativa entreprenörer som får
ta emot ÅForsks Entreprenörsstipendium. En av dem är Nina Holmblad från Gävle,
delägare och grundare i Movexums inkubatorbolag NITIU. Stipendiet på 200 000
kronor som Nina Holmblad får ska enligt ÅForsk ”stötta entreprenören i
förverkligandet av sin affärsidé”.

NITIU är sedan 2019 ett inkubatorbolag på Movexum. Hos oss har Nina
tillsammans med delägarna Patrik Eriksson och Michail Stockfelt fått stöd i
arbetet med NITIUS patenterade makrostruktur som gör stålkonstruktioner
starkare och lättare. Makrostrukturen håller nu på att vidareutvecklas genom
applikationer som tillåter lagringar av vätgas – inledningsvis vätgastankar.
Pengarna från ÅForsk kommer för NITIUS räkning att användas för att

tillsammans med Jönköpings Universitet bedriva en förstudie för att påvisa
potentialen av NITIUs unika ytbehandlingsteknik för vätgastankar för tunga
fordon.
Nina, vad betyder stipendiet och forskningsanslaget från ÅForsk?
-För oss betyder det att vi kan fortsätta vår resa att söka efter de unika
lösningar som finns inom svensk industri och lärosäten som kan förverkliga
vår vision.
Berätta lite om den förstudie ni hoppas kunna genomföra med Jönköpings
Universitet?
-Vi vet att vi med vår tekniska lösning kan tillverka lätta tryckkärl som tål
högt tryck. Vår målsättning med forskningsprojektet är att tillverka ett av
världens lättaste och starkaste tryckkärl för vätgas.
Extra goda nyheter i tider som detta – har Corona-viruset påverkat er
verksamhet på något sätt?
-Vi tror att världen efter Corona kommer att ställa högre krav på en snabbare
energiomställning mot klimatneutrala lösningar, såväl inom industrin som
inom transportsektorn. Då kommer vårt tryckkärl vara en av de innovationer
som möjliggör den omställning som marknaden kommer att efterfråga.
Ulrika Malmqvist, VD på Movexum, om stipendiet;
-NITIU är ett mycket intressant spetsbolag som med ett väldefinierat team,
en nyskapande teknologi och hög kompetens kan bidra till lösningar inom
flera industriella och samhällsrelaterade segment. De har tillsammans med
vår affärscoach Richard Hainsworth arbetat ambitiöst och är väl förtjänta av
denna fina utmärkelse. Vi vill gratulera dem till fina resultat så långt och ser
fram emot att se mer av dem i en nära framtid.
Bakgrundsinformation om ÅForsk Entreprenörsstipendium
ÅForsk delar i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks sedan år
2014 ut stipendiet till 10 entreprenörer årligen. Stipendiet riktar sig till

entreprenörer med koppling till akademi, forskning, inkubatorer och science
parks. Stipendiet utlystes under början av 2020 där entreprenörer från det
akademinära innovationsekosystemet i hela Sverige hade möjlighet att söka.
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Movexums uppdrag är att skapa tillväxt i regionen genom förädla innovativa
idéer till kommersiella produkter och tjänster. Sedan starten 2008 har vi
hjälpt cirka 100 entreprenörer och innovatörer. Några av bolagen är idag
introducerade på börsen, de flesta har idag flertalet anställda och en del har
med sina lösningar på riktigt förändrat människor liv och erbjudit dem
förutsättningar de annars skulle ha saknat.
Vi erbjuder affärscoaching, rådgivning och arbete med beprövade startupmetoder och utforskar tillsammans med idébärarna deras idéers potential och
tilltänkta marknad. För idéer som befinner sig i väldigt tidiga stadier har vi
utvecklingsprogrammet Boost Chamber och för idébärare som kommit lite
längre med verifieringen av sin idé erbjuder vi vårt inkubatorprogram.
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