Medlemsinformation februari 2019

Föreningens medlemmar besöker Karlskrona Makerspace
Välkommen till årets andra aktivitet.

Tid: 27 februari, kl 18.00

Plats: Blekinge tekniska högskola Karlskrona
Adressen är: Campus Gräsvik: Valhallavägen 1
Bifogar också karta se nästa sida.

Karlskrona Makerspace är en öppen innovationsmiljö för teknikutveckling och prototypskapande vid Blekinge
Tekniska Högskola.
Konceptet Makerspace är en plats som syftar till att främja utforskande av idéer kring skapande. Makerspaces
kommer i alla former och storlekar. De tjänar alla som en samlingspunkt för verktyg, maskiner, metoder,
projekt, mentorer och expertis. En samling verktyg definierar inte ett Makerspace. Snarare definieras det
utifrån vilka möjligheter till skapande som ges.
Karlskrona Makerspace har som syfte att att tillhandahålla en plats för att studenter, företag, innovatörer och
entreprenörer ska få utlopp för inspiration-ideation-implementering och med det hjälpa till med att låta dem
förverkliga sina idéer och produkter, prototyper och tjänster som skulle kunna ligga till grund för nya satsningar
och sysselsättning.

Vi brinner för att utbilda människor att hitta lösningar för sig själva istället för att vara enbart
vara konsumenter. Vår plattform inte bara stödjer tanken att fokusera mer på de behov som

de försöker att tillgodose, men främjar också en miljö som gör det möjligt för dem att uppfylla dessa behov och
medskapa lösningar som ger mervärde till både sig själva och sitt samhälle i stort.
Vid vårt besök kommer Professor Tobias Larsson att visa och berätta om den så kallade makerprocessen,
forskning och utbildning, allt med makerspace som koppling. Vi kommer också att få se vad deras Makerspace
har att erbjuda i form av resurser och verktyg.

Välkommen till ännu ett mycket intressant besök.

Din anmälan vill vi ha senast måndagen 25 februari.
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Anmäl Dig senast den 25 februari enlig ovanstående inbjudan.
Anmäl via vår hemsida,telefon eller e-post, se nedan eller ring Kreativums växel 0454-5639 50
•
•
•

Ange antal och tel.nr och e-post-adress vid anmälan, detta för att vi skall kunna meddela ev.
ändringar eller inställda arrangemang.
Ange också om samåkning önskas eller om möjlighet finns att ta med någon mer
passagerare.
Anmälningslista finns tillgänglig på Kreativum sista anmälningsdagen för den som önskar
veta om det finns någon att ringa för samåkning.
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