
Mingla på HHS 

Välkomna till en inspirerande kväll med samtal om konst! 

Access 

Ingång på Sveavägen 65 eller Bertil Ohlins Gata 4 (rullstolsanpassad). 
 
Den rullstolsanpassade ingången är inte bemannad. Vänligen kontakta pedagogy@hhs.se senast den 
12:e juni så säkerställer vi att det finns någon på plats för att välkomna dig.  

Glöm inte att ta med din NU-namnskylt för access till minglet.  

Från Albano: 
Ta buss 50 mot Odenplan. Kliv av vid Stadsbiblioteket och gå 300 m. Se karta på Google Maps. 
Det går även att gå (30 min) mellan Albano och Handelshögskolan. Se karta på Google Maps. 
 
Från andra platser: 
Närmaste tunnelbanestation är Rådmansgatan (gröna linjen). 
Busshållplatsen ”Handelshögskolan” ligger strax utanför ingången till Sveavägen (buss 57). 
För mer information, se https://sl.se/. 
 

Program 

17:00 – Dörrarna till HHS öppnas 
 
17:00 – 17:30 - För-mingel 

- Gå på en guidad konstrunda i biblioteket (plan 5) 
- Njut av levande musik i aulan (bottenvåningen)  
- Besök vårt nya “Lighthouse Room” (bottenvåningen, vid aulan) 

 
17:30, aula (bottenvåningen) - Lars Strannegård, Rektor, öppningstal 
 
17:45 – Minglet startar! 
 
Umgås med dina kollegor 
På grund av renoveringsarbete kommer lärosätets atrium vara stängt för besökare – tack för visad 
förståelse! Minglet kommer därför äga rum i våra undervisningslokaler, på tre olika våningsplan. Dryck 
och tilltugg finns tillgängligt på plan 3 och plan 5. Vänligen förse dig själv med dryck och tilltugg på något 
av de våningsplanen medans du samtidigt minglar och tar en tur genom skolan.  
 
Njut av konsten på skolan 
Vi rekommenderar att hålla utkik efter… 

…det vi kallar the Lighthouse Room som ligger vid ingången till aulan. Vi kommer se till att tända 
lägerelden åt dig! Rummet är öppet till kl.18.00. 
…kabinettrummet (the Cabinet Room) på plan 3 och se hur ett kuriosakabinett, populärt under 
1600-talet, kan se ut i modern tappning. Gå sedan vidare till Lindgrenrummet, också på plan 3, 
för att ta del av tre konstverk som tolkar olika pedagogiska teorier.  



…de guidade turerna som biblioteket erbjuder på plan 5 samt Jakob Dahlgren-rummet och 
Heckscher-Ohlin rummet.  

  
Ta del av vårt quiz! 
Börja sommarledigheten med lite god läsning. Handelshögskolans litterära satsning (SSE Literary 
Agenda) skänker böcker till vinnaren av minglets quiz. Ni kommer hitta quizblanketter på plan 3 och plan 
5 som ni kan lämna in när ni lämnar byggnaden. Vinnaren av quizet kommer att bli kontaktad senare 
under konferensen.  
 


