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Hundra elever i samarbete

Imorgon tisdag startar väggspelsprojektet med
Apladalsskolan i Gummifabrikens Teknikcenter.
Fram till och med torsdag passerar 100 elever från
åk. 7-9 Teknikcentret för att tillsammans bygga ett
väggspel. Det färdiga resultatet kommer att sättas
upp i Apladalsskolan för att alla ska kunna se det.
Eleverna kommer tillsammans bygga, måla, löda
och dra kabel med mera, så att vi på slutet av veckan kan se det färdiga resultatet, berättar Fredrik
Jansson, Teknikinspiratör. Spelet fungerar på följande sätt. Du trycker på en startknapp, då börjar en av
sex lampor att lysa. Så fort du tryckt på den lysande
knappen börjar en annan knapp att lysa och så fortsätter det under en minut. Den som har lyckats att
trycka flest gånger under en minut, har vunnit.

Succén med 3D-café fortsätter

Alla platser plus några till fylldes när Sveriges första
3D-café lanserades i Värnamo den 23 september.
De tio 3D-skrivare och 3D-scanner som fanns på
plats i caféet gick varma hela kvällen och en bit in på
natten.
Nu har det blivit dags igen för detta häftiga 3D-café.
Imorgon klockan fyra på eftermiddagen öppnas
dörrarna för café nummer två av tre.

Det är ett måste för att säkra viktig kompetens inom
industrin för framtiden. Som en del av detta
kommer även Ung Företagssamhet och en affärscoach från företagsinkubatorn i Gummifabriken
vara på plats för att stödja nya idéer och visa på hur
de kan tas vidare, återberättar initiativtagare
Kenny Johansson, VD Acron Formservice.

Vernissage på G

Som en del av Smålands kulturfestival bjuds det in
till Vernissage på Gummifabriken torsdagen den 30
oktober med start klockan 18.00. Alla är välkomna!
Det är Karl Larsson som med denna öppningsceremoni välkomnar till sin utställning Av Värnamo för Värnamo.

Entreprenad Etapp 2

Etapp 2 som gör Gummifabriken till en helhet ligger
ute på upphandling av entreprenad, meddelar fastighetsbolaget VKIAB. Arbetena kommer att handlas
upp som en samordnad generalentreprenad, där
totalt 13 stycken entreprenader upphandlas.
Följande är det som är ute på upphandling:
1. Byggentreprenad – BE (GE)
2. Luftbehandlingsentreprenad – VE
3. Rörentreprenad – VSE
4. Elentreprenad – EE
5. Sprinklerentreprenad – SPE
6. Storköksentreprenad – SKE
7. Inredningsentreprenad – IE
8. Skyltentreprenad – SKYE
9. Styr- och reglerentreprenad – SRE
10. Hissentreprenad (transportanläggningar) – HE
11. Scenteknik - STE
12. Scenbelysning – SBE
13. AV/Ljud – AVE

– Vi behöver väcka teknikintresset hos ungdomar
och lära dem hur spännande den nya tekniken är.
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.

