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Videum Science Park

är en mötesplats för småföretagare som vill verka i ett sammanhang för tillväxt.
Videum Science Park är också en mötesplats för näringsliv, akademi och den
offentliga sektorn genom alla aktiviteter där det ges stora möjligheter till ökad
kunskap och vidgade affärsnätverk.
Vi är din hyresvärd, mötesfacilitator, dörröppnare och kontaktförmedlare.
Välkommen till oss!

Videum Science Park
ordnar ett stort antal
aktiviteter och många
av dem gör vi i samarbete med andra
aktörer inom kunskap,
innovation och
företagande.
Linnéuniversitetet
Föreningen Digitri
Investerare Sydost
Drivhuset
Almi
Välkomna att delta
så mycket ni kan!

Forskarlunch

i samarbete med Linnéuniversitetet
- aktuellt forskningsföredrag med efterföljande lunch
och diskussion i syfte att ge uppslag till samarbeten
mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor

Investerarträff

i samarbete med Investerare Sydost
- tillväxtbolag från sydostregionen presenterar
sig i syfte att hitta finansiering och partnerskap
bland regionens organiserade investerare

Nutcracker

i samarbete med Drivhuset och Linnéuniversitetet
- näringsliv och organisationer får hjälp av kreativa
studenter att lösa problem genom öppen innovation

Digibrunch

i samarbete med Föreningen Digitri och Almi
- fysisk mötesplats för digitala sektorn där det bjuds
såväl brunch som relevant, intressant föredrag

Learn how to network

Serviceanmälan görs på

www.videum.se/serviceanmälan

Akuta fastighetsärenden

i samarbete med Drivhuset och Linnéuniversitetet
- öppet hus för studenter i syfte att bygga nätverk och
knyta kontakter för examensarbeten och anställning

Under kontorstid 0470-72 33 00
Efter kontorstid 0470-79 32 38

Global Entrepreneurship Week

Hjärtstartare

i samarbete med bland annat Linnéuniversitetet
- en global manifestation i syfte att lyfta fram
betydelsen av entreprenörskap och innovation
för såväl studenter som företag

Finns vid huvudentrén på
Framtidsvägen 14 och på Videums
kontor på Framtidsvägen 18.

Mötesrådgivning
Som ett led i utvecklingen av
Videum Science Park erbjuds nu
professionell mötesrådgivning.
Vi tillbringar allt mer tid av vår
arbetsdag i möten, vilket ställer
högre krav på att dessa ska vara
givande och effektiva. Dåliga
möten kostar både i tid, pengar
och inte minst frustration.
Trygghet för alla
Vår Företagsservice vill med sin
fördjupade kunskap skapa trygghet såväl för mötesledare som för
mötesdeltagare. Genom dialog
kan vi nu tillföra extra värde till era
möten. Det kan gälla allt från val
av lokal, möblering och teknik till
planering av agenda med pauser,
fika och lunch.
Först i Sverige
Vad vi vet är Videum Science Park
den enda science parken i Sverige
där personalen i reception och
konferens inte bara har lång erfarenhet och brinner för personlig
service, utan även har utbildning i
mötesrådgivning.
Tips på webben
På vår webbplats har vi samlat lite
tips kring vad man kan tänka på
när man sätter namn på mötet, till
vad olika möbleringar passar bäst,
vad man kan tänka på när man
bjuder in och att förbättring sker
genom feedback. Kika gärna in på
www.videum.se/moteskunskap
eller fråga oss såklart!

Våra nya mötesrum
På vår webb finner du mer information om
alla mötesrum. www.videum.se

Celsius

Störst, flexibelt med högt i tak och teknik för att
dokumentera och webbsända.
Storlek: 100 m2
Utrustning: stationär dator, projektor, ljudanläggning med hörslinga, kamera samt flera
whiteboards. Möjlighet till scen.

Carlander
Bästa rummet för diskussion där alla deltagare
ges samma status. Stolar med snurrfunktion.
Storlek: 20 m2
Utrustning: tv-skärm och whiteboards

Curie

Näst störst, flexibelt med kreativt färgsprakande golv och utsikt över naturens växlingar.
Storlek: 75 m2
Utrustning: stationär dator, projektor, ljudanläggning med hörslinga samt flera whiteboards. Möjlighet till scen.

Copernicus
Ljust och varmt i hjärtat av science park.
Rummet funkar bra i olika möbleringar.
Storlek: 40 m2
Utrustning: projektor, stationär dator

Chanel

Det mest eleganta konferensrummet för
längre diskussioner och stora beslut.
Storlek: 30 m2
Utrustning: tv-skärm, svarta whiteboards

Christiansson

Effektivt workshoprum med höj- och sänkbart
bord och anteckningsytor för att fånga nya
idéer på stående fot.
Storlek: 20 m2
Utrustning: tv-skärm, whiteboards,
blädderblock

Cullberg
Sara, Sofi, Anna och Sara
info@videum.se
konferens@videum.se
0470-72 33 00

Mindre rum för personliga samtal och
coaching. Fåtöljer och gemensamt bord.
Storlek: 5 m2
Antal personer: 3

Chapman

Mindre rum för personliga samtal och
coaching. Fåtöljer och varsitt litet bord.
Storlek: 5 m2
Antal personer: 2
Ej bokningsbart - bara kliv in om det är ledigt.

Bra att veta i vardagen
Reception och konferens sköts
av Videums Företagsservice.
RECEPTION & VÄXEL finns på
Framtidsvägen 14 och är öppen vardagar
kl 8.00–17.00. Tillfälliga ändringar
informeras i nyhetsbrevet.
POST & PAKET Post levereras till ert
postfack kl 8.30 och utgående post
hämtas kl 16.30 i märkta postboxar
vid receptionen. Vid paketförsändelse
kontakta Företagsservice. Paket till ert
företag adresseras normalt:
Företagsnamn, Videum Science Park,
Framtidsvägen XX, 352 22 Växjö

AKTIVITETER som ordnas av Videum
är öppna för alla inom ert företag. Se
kalender på webb och i nyhetsbrevet.
ERBJUDANDEN OCH BRA AVTAL
tas kontinuerligt fram som förmåner
för våra hyresgäster i Videum Science
Park. Se videum.se/hyresgast.
LARM Möjlighet finns att ansluta ert
kontor till vårt fastighetslarm.
SERVERPLATS finns att hyra i vår
serverhall.

Labbmiljö för virtual reality
www.videum.se/videum-vr

FÖRRÅD finns att hyra finns i källare.

Videum Virtual Reality är den första
öppna miljön i världen med den
senaste tekniken av sitt slag. Här
kombineras ett nätverk av VR-intresserade människor med en unik fysisk
VR-miljö där headset och handkontroller tillsammans med ett Omnideck
(rullande golv) ger användaren 360
graders fri rörlighet.

MULTIFUNKTIONSSKRIVARE med
scanning och kopiering finns i varje
hus och kan kopplas till ditt passerkort.

KAFFE finns i våra automater runt om
i science parken och kostar 5 kr/kopp.
Du laddar din kaffenyckel i receptionen.

FRI WIFI finns med begränsad tid i
alla mötesrum. Som konferensgäst får
du kod som gäller hela dagen på ett
konferensnät.

KOPIERING/UTSKRIFT/LAMINERING
faktureras kvartalsvis. 			

GRUPPRUM bokas kostnadsfritt via
vårt bokningssystem. Inloggning ges till
ert företag genom vår Företagsservice.
KONFERENSBOKNING sker genom
kontakt med Företagsservice. Mer info
på separat prislista och på vår webb.
ELCYKLAR finns för utlåning över
dagen och bokas i receptionen.
CYKELGARAGE finns utanför huvudentrén och där kan du parkera och
pumpa din egen cykel.

A4
A3

svart/vit
0,80 kr
1,55 kr

färg laminering
2,45 kr
7 kr
4,95 kr
10 kr

ÅTERVINNINGSSTATIONER för
papper, plast, wellpapp, glas, matavfall
etc finns i gemensamma fikarum och
på varje våningsplan finns återvinning.
På Framtidsvägen 8, 14 och 16 finns
miljörum för övrig sortering. Tillträde
dit får i första hand era städbolag som
ska informeras om detta. Passerkort
lånas i receptionen. Önskas bortforsling
av större mängd, tex stolar och bord
beställer ni det genom Företagsservice
och debiteras arbetskostnaden.

Videum VR startades 2016 för att öka
kunskapen om VR i vår region med
tanken att man måste våga satsa för
att kunna ligga i framkant. Här finns
tillgång till teknik som är allt för dyr
och stor för var och en att, som privatperson eller mindre företag, köpa in.
Genom att bygga upp verksamheten
i tre nivåer blir den till nytta för såväl
den nyfikne amatören, den professionella programmeraren och framtida
beställare av VR-material.
UPPTÄCK – Alla får testa och uppleva
möjligheterna med VR.
LÄR – Föreläsningar och nätverk för
den som vill lära sig mer om VR.
TILLÄMPA – Forskning och utveckling
av innovativa VR-idéer.
I början av 2019 fick Videum VR en ny
projektledare i form av Silvia Estadella
som under många år varit anställd
på ett av IT-företagen (Artisan Global
Media) i Videum Science Park.
Den långsiktiga visionen för Videum
Science Park är att kunna erbjuda fler
labbmiljöer som Videum VR. Vilka
områden det skulle kunna bli kan inte
avslöja i dagsläget, men de kommer
att väljas ut strategiskt och precis som
för Videum VR erbjuda lokaler, teknisk
utrustning och kunskapsaktiviteter.
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Fast plats
parkeringstillstånd eller gästFast laddplats kan hyras via ditt företag 18 registrering i receptionen.
14
för 500 kr/månad inkl elförbrukning.
16
Framtidsvägen
Här
gäller som ovan samt
Fast parkeringsplats utan el kan hyras
en
möjlighet att betala för
via ditt företag för 275 kr/månad.
Studentstig
parkering per timme.
Kontakta Företagsservice vid intresse.
I Videum Science Park finns många
parkeringsmöjligheter. Kostnadsfria
digtiala parkeringstillstånd för hyresgäster fås genom registrering på vår
webbplats. Tillfälliga besökare anmäler
registreringsnummer i receptionen.
Dina besökare kan ladda sitt elfordon
i laddparken för 10 kr/timme.

Teleborgsvägen
Laddpark

s väg
P G Vejde

ägen
Framtidsv

vägen
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Brandskydd
Byggnaderna är utrustade med automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänsten via SOS-Alarm.

Prov
Brandlarmet provas flera gånger varje år,
vilket aviseras i förväg och föranleder
ingen åtgärd från hyresgästens sida.

Övning
Vi utför brand- och utrymningsövningar
som ska betraktas som ”skarpa lägen”
då anvisningen nedan ska följas.
Övningarna meddelas i förväg.

Anvisning
Alla hyresgäster ska förvissa sig om var
närmaste utrymningsväg finns.
Vid brandlarm ska lokalerna utrymmas
via angivna utrymningsvägar. Återsamlingsplats är under skärmtaket på

försörjningshuset vid Framtidsvägen.
Följ anvisningar från Videums personal
under utrymningen och återsamlingen.

Övrigt
Kaffebryggare och liknande inne på
kontoret får endast anslutas via timer
(högst 30 min).
Blinkande lysrör utgör en stor brandrisk
och ska bytas omgående.
Vid hantering av brandfarlig vara,
kontakta Videums personal.

