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Höstlovsaktiviteter på G

Det är fullt hus i Gummifabrikens Teknicenter då
tjejer och killar från årskurs 3 - 5 pysslar, pimpar,
och löder. Eller från årskurs 6-9 som programmerar
och tävlar med legorobotar. Ljudnivån och antalet
skratt ökar så härligt när tävlingen är i full gång.

Vi hälsar de deltagande TED-studenterna välkomna till Gummifabriken som kommer att vara deras
kreativa arbetsplats hela veckan. Studenter har rest
från Georgien, Finland, Israel, Indien och USA till
Värnamo för just denna TED-vecka.

Det är KomTek Värnamo som erbjuder dessa två
höstlovsaktivieter som äger rum under måndagen
och tisdagen. Det finns möjlighet för de deltagande barnen och ungdomarna att designa en egen
nyckelring, fixa en egen smygläslampa, pimpa en
ljuslykta med ledbelysning, skriva i luften med en
3D-penna, skapa bokmärke, ljuslykta eller bygga,
programmera och tävla med Legorobotar.

- Sammanlagt handlar det om 15 olika nationaliteter, så det är engelska som gäller hela veckan, säger
Lars-Uno Åkesson, Campus Värnamo.

TED MINT är igång

Välkommen till en informationskväll med Almi och
Skatteverket som ger översiktlig information om
nödvändiga förberedelser i samband med en företagsstart, samt en insikt i vad det innebär att driva
ett företag.

TED MINT genomförs nu på Campus Värnamo och
Gummifabriken. I år är det Thule som är uppdragsgivare åt projektet där Tekniker, Ekonomer och Designers, TED får arbeta tillsammans kring ett projekt
som Thule vill ha hjälp med.

Besök Gummifabrikens Facebook- eller hemsida
för att genom bilder kunna ta del av deras resa och
TED-vecka.

Informationskväll - starta företag

Datum: måndag 3 september
Tid: 18.00 - 20.30
Plats: Värnamo Näringsliv, Gummifabriken
Kostnadsfritt!
Läs mer och anmäl dig på Almis hemsida.

Föreläsning: Affärsnätverk

Thule Sweden AB ser mycket positivt på samarbetet
mellan Campus Värnamo, KTH, JIBS och övriga universitet som deltar. De gångna årens samarbete har
redan fått de efterlängtade effekterna, dvs. att studenter utanför Värnamoregionen, både nationellt
och internationellt upptäcker vår region och blir intresserade av att genomföra sina examensarbeten
ute på företagen runt Värnamo. I en förlängning kan
detta också innebära en inflyttning till vår region.

Lär dig hur du får bättre behållning av dina möten
och arrangemang, med många nya affärskontakter.
Sophia Sundberg arbetar med interaktiva utbildningar och engagerar, inspirerar och entusiasmerar
inom ämnet referensmarknadsföring.
Datum: måndag 3 september
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Värnamo Näringsliv, Gummifabriken
Anmälan: info@varnamo-naringsliv.se
Kostnad: 350 kronor ex. moms
Välkommen med din anmälan!
gummifabriken.nu
För tips och kontakt:
jennie.m.norberg@varnamo.se

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.
En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.

