NITUS Vårstämma 18-19 april 2018
Entreprenörskap ”På redit”
Preliminärt program
17 april
Ankomst till Värnamo, lämpligt att flyga till Jönköping (Axamo) eller Växjö (Smaland airport) och sen ta buss från
flygplatsen och tåg till Värnamo station som ligger 100 m från Gummifabriken. De två hotell vi föreslår ligger nära
både stationen och Gummifabriken. Scandic ligger 350 m från stationen och Hotell tre liljor 500 m från stationen.
Mingel och en rolig Teknikcenteraktivitet från kl 18.00 och framåt.
18 april
Vi startar kl 8.30 på onsdagen med incheckning och kaffe. Vi filar just nu på programmet och onsdagseftermiddagen går mest åt till stämman. Middag och underhållning på kvällen.
19 april
Fredag förmiddag blir det studiebesök med bussar i regionen (ett företag i Värnamo samt High Chaparall i
Gnosjö). Vi är tillbaka till lunch. På eftermiddagen blir det diskussion kring entreprenörskap ”på redit” med ett
företag som startades av två av våra studenter.
Vårt tema för dagarna är ”Entreprenörskap på redit” (Redit är ett typiskt småländskt uttryck som betyder på riktigt
i detta fall men människor kan också vara ”redia” – en mycket positiv egenskap. En redie person är en som får
saker gjort och som man kan lita på)
Torsdagen avslutas med fika kl. 14.30. Då hinner alla med det sena tåget och flyget.
Praktiskt
De som vill åka till Jönköpings flygplats Axamo för att därifrån ta sig till Arlanda kan välja på följande:
Tåg: 12.45 till Jönköping. Därefter buss till Axamo. Då är man framme 14.47. Flyget avgår 16.00 till Arlanda.
Tåg: 15.35 till Jönköping. Därefter taxi till Axamo. Flyget avgår 18.50 till Arlanda.
De som vill åka till Växjö flygplats Smaland airport för att därifrån ta sig till Bromma kan välja på följande:
Tåg: 13.47 till Växjö. Därefter buss till flygplatsen. Då är man framme 15.30. Flyg till Bromma avgår 16.25
Tåg: 16.49 till Växjö. Därefter buss till flygplatsen. Då är man framme 18.30. Flyg till Bromma avgår 18.30
Hotellrum är bokat enligt följande:
Hotell Tre Liljor:
1295:- för enkelrum/natt samt 1495:- för dubbelrum/natt, båda är inklusive frukost.
Tel. +46-370 473 00, www.treliljor.se
Scandic Hotel:
1595:-/natt för enkelrum inkl. frukost.
Tel. +46 370 65 66 00, +46 370 65 66 31, www.scandichotels.com/varnamo
För båda alternativen gäller: Ange: NITUS 2018
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