
25–26 maj 2018
FREDAG (preliminärt program)
Avresa med tåg från Sundsvall kl 06.07
Incheckning på hotell i Örebro och därefter studiebesök på Bärsta Gård i Fjugesta. Där träffar vi  
Tomas Edman, en av eldsjälarna bakom Experio Lab (experiolab.se). Experio Lab jobbar med  
tjänstedesign för att involvera patienter, anhöriga och personal vid utveckling av vården.  
Det startade som ett projekt i Landstinget i Värmland men finns nu även i Region Västernorrland. 
Experio Lab är just nu nominerade i tävlingen Design S i kategorin tjänstedesign, för ett av sina  
arbeten inom Landstinget i Värmland. Projektet handlar om ungas delaktighet i verksamhets
utveckling med hjälp av designmetodik (http://experiolab.se/?project=hurmardunu)
Dagen avslutas med PechaKucha i Örebro kl 20.20

LÖRDAG (preliminärt program) 
Gemensam färd till Kumla där moderföreningen och Svensk Form Örebro hälsar oss varmt välkomna 
till Svensk Forms årsmöte. Årsmötet äger rum i Arken i skulpturutställningen Konst på Hög, i Kvarn
torp i Kumla. Konst på hög är en utomhusutställning mitt i ett av våra märkligaste industriminnen. 
Den heta slagg som bildades när olja utvanns ur skiffer, under andra världskriget, skapade en 
slagghög som var över 100 meter hög. Denna hög utgör numera ett populärt utflyktsmål och en 
 annorlunda utställningsmiljö. I år är det Svensk Form Örebro som är värdar för årsmötet och de  
aktiviteter som sker i samband med detta. Det blir ett heldagsevent mellan kl 10.00–18.00,  
själva årsmötesförhandlingarna och stipendieutdelningen sker från kl 11.00. Vi reser tillbaka till 
Västernorrland med nattåg.

Subventionerad resa
Svensk Form Västernorrland står för hotellkostnaderna för en natt, för de medlemmar som vill  
åka med på resan (Svensk Form Örebro har förbokat hotellrum för oss och det är dessa rum vi kan 
erbjuda). Tågresan  bokas och bekostas av medlemmarna själva. Gäster som inte är medlemmar  
i föreningen är också välkomna att åka med till självkostnadspris (bekostar resa och boende själva). 

Vill du åka med? Skicka ett mail till kristina.jeppson@gmail.com senast 22 april,  
så återkopplar vi med detaljerad information. Välkomna på en resa med form och design i fokus!
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