
MÅNDAG 4 NOVEMBER 

08:00-08:45  Välkommen till Warm up med co-work och     
     inflyttningsgröt (Waste, plan 1) Först till kvarn! 

08:00-14:00  Konst som mötesplats - den levande väggen (foajén,  
     mitt emot Waste på plan 1)  

10:00-10:30  AWL-föreläsning i co-work (loungen, plan 2)
     Magnus Bengtsson från restaurang Waste berättar om konceptet  

     ”Lunch utan Waste”.   

  
TISDAG 5 NOVEMBER 

07:45-08:15  Drop in-morgonkaffe på Waste (plan 1) 

10:00-10:30  AWL-föreläsning i co-work (loungen, plan 2) 
     Anton Grammatikas från Boid (plan 6) pratar om      
     “Värdet av design”. 

10:00-14:00  Konst som mötesplats - den levande väggen     
     (foajén, mitt emot Waste på plan 1) 

13:00-13:45  Fika for Change & ”Innovation through      
     Collaboration” (Waste, plan 1) 
     Under ledning av Fanny Bergström Buller från Radicle får vi en   
     möjlighet att mötas i ett spännande samtal, och därigenom inte   
     bara lära känna varandra, utan även oss själva.  

15:00-15:45  Rundvandring i och samtal om AWL  
     (loungen, plan 2) 

  

4 – 8 november, hela veckan i A Working Lab

PROGRAM

ONSDAG – 6 NOVEMBER 

07:45-08:15  Drop in-morgonkaffe på Waste (plan 1) 

10:00-10:30  AWL-föreläsning i co-work (loungen, plan 2) 
     Björn Westling från Johanneberg Science Park berättar om idéerna  
     bakom en science park vid Chalmers.

10:00-14:00  Konst som mötesplats - den levande väggen     
     (foajén, mitt emot Waste på plan 1) 

15:00-15:45  Rundvandring i och samtal om AWL
     (loungen, plan 2)
     
16:30-18:00  Quiz på Waste (plan 1) Kajsa Arnoldson 
     Quizdrottningen och kreatören bakom varumärket ”A Working Lab”  
     från FAB Agency guidar oss genom ett allmänbildande musikquiz  
     med hemligt tema.

  
TORSDAG – 7 NOVEMBER 

07:45-08:15  Drop in-morgonkaffe på Waste (plan 1) 

10:00-10:40  AWL-föreläsning, RISE-special i co-work (plan 2) 
     Jenny Lööf, RISE (plan 4) berättar om “Innovation och stads-
     utveckling”. Özüm Durgun, RISE (plan 4) berättar om ”Att minska  
     effekter av värmeböljor på sårbara grupper i staden”.

10:00-14:00  Konst som mötesplats - den levande väggen  
     (foajén, mitt emot Waste på plan 1) 

15:00-15:45  AWL-föreläsning i co-work (loungen, plan 2)
     Ellinor Johansson från Byggdialog (plan 6) berättar om
     “Samverkan/partnering – att bygga huset A Working Lab    
     tillsammans”.

  

FREDAG – 8 NOVEMBER 

07:45-08:15  Drop in-morgonkaffe på Waste (plan 1) 

08:00-16:00  Öppet hus på co-work (co-work, plan 2) 

10:00-10:30  AWL-föreläsning i co-work (loungen, plan 2) 
     Fredrik Einarsson, Ongoing Warehouse (plan 7) berättar om logistik  
     i en digital värld. 

13:00-13:10   Konst som mötesplats - den levande väggen  

     (foajén, mitt emot Waste på plan 1) 
     Avtäckning av det färdiga verket som konstnärer från Depero   
     Quadrigea arbetat med under veckan. 

16:30 → →   After Work på Waste (plan 1)


