
  Augusti, 2018  

Du kan alltid kontakta Katarina Nordström katarina.nordstrom@johannebergsciencepark.com 

Möjligheter för SME-företag hos Johanneberg Science Park 

15 september: För dig inom miljöteknik mot konsumentmarknaden 

SmartUp Accelerator, ansökan har öppnat och bjuder in alla bolag som arbetar med miljöteknik riktat 
mot konsumentmarknaden att ansöka till acceleratorn som ger ditt bolag pengar och stöd att nå nya 
marknader inom östersjönsregionen. Sista deadline 15 september. 
www.johannebergsciencepark.com/smartup 

2 oktober 

Frukostseminarium A Working Lab – nya byggnaden vid Johanneberg Science Park. Inkl studiebesök. 
Håll utkik på www.johannebergscinecepark.com, inbjudan och anmälan är på väg!  

3 oktober: Öppna Data-forum  

3 oktober: Workshop om öppna data inom EU-projektet Score. JSP & Göteborgs Stad. I maj 2018 höll vi 
1första workshop, om de öppna data som finns tillgängliga, nu söker vi aktivt dig som person eller 
företag som vill vara med och hitta smarta lösningar där öppna data kan användas. Temat är mobilitet. 
Nästa tillfälle blir i december, då med nytt tema. Mer info och anmälan publiceras på 
www.johannebergscinecepark.com, håll utkik!   

Här finns mer evenemang för dig: https://www.johannebergsciencepark.com/evenemang  

Kemi och material-företag – Västsvenska Kemi- och Materialklustret  

Johanneberg Science Park driver även Västsvenska Kemi- och Materiaklustret, ett förtagskluster med 
fokus på att utveckla ett fossiloberoende Västsverige! Här återfinns bolag inom kemi- och 
materialbranscherna. Som medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret får du tillgång till ett brett 
nätverk av organisationer och företag som vill arbeta för en fossiloberoende framtid. Här hittar du mer 
info och kontaktuppgifter! www.johannebergsciencepark.com/kemiochmaterial 

Tillverkande företag - Industriell Dynamik  

Vi finns här hela tiden för dig med tillverkningsfokus, industri eller industrinära företag är välkomna i ID. 
Kontakta dagens värdar JSP eller CIT för mer info!   

Johanneberg Science Parks nätverk för små och medelstora företag.  

Vill du ha info och inbjudningar till projekt, workshops, event och liknande före alla andra? Allmänt 
sugen på att vara med och leda utvecklingen inom samhällsbyggnad? Bra. Bli medlem hos oss! 
www.johannebergsciencepark.com/medlemsforetag 

Tips! 22-25 september: Konferens med digital spets på Chalmers: 
Advances in Architectural geometry - AAG 2018  

För dig som är intresserad av den digitala fronten inom geometri, digital design, digitala 
produktionsprocesser. Läs mer här:  http://www.architecturalgeometry.org/aag18/ 
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