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Bengt Staude, nytillträdd VD
för fastighetsbolaget, VKIAB
Under torsdagen, den 18 september presenterade
fastighetsbolaget Värnamo Kommunala Industrifastigheter sin nytillträdda VD, Bengt Staude.
Det är en interimslösning på 50 % som löper fram
till årsskiftet och fokusområdet är byggnationen av
etapp två, samt driften av etapp ett.
Bengt Staude har flyttat in i Jonas Sandals tidigare
kontor på plan 3 i Gummifabriken, där Bengt till
en början kommer att finns tillgänglig två dagar i
veckan.
- Jag har för avsikt att träffa så många som möjligt
inom ramen för Gummifabriken och de kontaktytor
inom kommunen. Och jag ser framemot att få arbeta tillsammans med er, berättar Bengt Staude.
Läs Bengts presentation!

Teknikinspiratör
Fredrik Jansson är en påhittig,
strukturerad och kreativ
civilingenjör som i 22 år också
varit verksam som konstnär.
Han kommer senast från Ljungbys teknikprogram
där han arbetat som programansvarig och lärare.
Fredrik hamnade i Värnamo via kontakter som
berättade att Värnamo skulle starta ett Teknikcenter
i Gummifabriken. Fredrik har nu påbörjat sin tjänst
som Teknikinspiratör och arbetar med aktiviteterna
i Teknikcentret och KomTek Värnamo.
- Att få jobba på Gummifabriken där alla vill framåt
och åt samma håll. Att få möta barn och ungdomar
som tycker teknik är kul och som tror på en ljus
framtid är fantastiskt, berättar Fredrik Jansson.

Konflikter och konflikthantering
Det har blivit klart att den fristående kursen
Konflikter och konflikthantering kommer att starta
på Campus Värnamo under våren. Är du intresserad av att studera hur konflikter uppstår och metoder för att hantera dem, då ska du läsa denna kurs.
Det är kurstid klockan 15-18.30 under en eftermiddag varannan vecka, med start vecka 05. Utbildningen är 7,5hp (på distans) och sänds via telebild från
Högskolan i Jönköping.
Välkommen med din anmälan!

Aktiv studentförening
Annelie Honkamäki och Henrik Willinder valdes den
andra september under konstituerande styrelsemötet till ordföranden, Cim Bergdahl kassör och Petter
Ericson till sekreterare. Studentföreningen arbetar
aktivt för en bättre, tryggare och roligare studietid
på Campus Värnamo och Gummifabriken, genom
fler gemensamma aktiviteter för studenter.
Ta gärna kontakt med föreningen om du är en aktör
som skulle vilja bidra till deras arbete.
Första november bjuder föreningen på en
Halloweenbowling för alla intresserade studenter.

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 7 dagar i veckan.

