
 

 

Allmän information 
Berzeliusdagarna erbjuder en fantastisk möjlighet att möta 350 gymnasiestudenter som studerar 

naturvetenskap. De tillhör ofta de mest motiverade och engagerade studenterna på sin respektive 

gymnasieskola. Kemisamfundet erbjuder lärosäten, föreningar och företag att delta med 

representanter i utställningen som hålls i samband med Berzeliusdagarna. Ni ges bords- och 

utställningsyta i samma lokal som fikapauserna serveras (Aula Magna, plan 5). Dessutom har era 

representanter möjlighet att delta i föreläsningarna i Aula Magna.  

Utställningen är efterfrågad av eleverna och därför erbjuds plats i utställningen helt till 

självkostnadspris, 1 200 kronor (exkl. moms) för en utställningsplats med bord och upp till 4 

deltagande representanter. Priset inkluderar även fika och luncher för samtliga. Boende och resa 

måste ni däremot ordna själva.  

De som representerar föreningarna och lärosätena erbjuds även att delta i den stora middagen för 

deltagarna som hålls på fredagskvällen på Restaurang Piperska Muren i Stockholm. Middagen kostar 

350 kronor per deltagande person, pris exklusive moms.  

Senast 8 januari 2020 vill vi ha er registrering för att vara säkra på att kunna tillhandahålla plats.  

Kontakt  

Ulrika Örn på Svenska Kemisamfundets kansli ulrika.orn@kemisamfundet.se, 08-502 541 81 

 

Behöver du skicka material i förväg? 
Material kan tas emot i Aula Magna under måndag-torsdag (08.00-15.30) i samma vecka som 

Berzeliusdagarna. 

Adress 

Konferensservice 

Aula Magna 

Stockholms universitet 

Frescativägen 6 

106 91 Stockholm 

Märk alla försändelser med BERZELIUSDAGARNA, samt ert namn och gärna logotyp. 

Kontaktperson i Aula Magna: Fredy Martinez, 08-120 767 35  

 

Hämtning av material efter Berzeliusdagarna 
Du måste se till att alla försändelser har korrekta fraktsedlar och är märkta på rätt sätt. Se även till 

att ditt material hämtas måndag-tisdag (08.00-15.30) efter Berzeliusdagarna. 

Personalen i Aula Magna kan hjälpa till med att hänvisa budfirmor till platsen där godset står men 

kan inte ansvara för adressering etc.  
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På plats i Aula Magna 

Fredag För detaljerade tider se programmet på hemsidan 

08:00 Kemisamfundets personal finns på plats och ni kan börja plocka fram ert 
material. Bord väljs enligt principen ”Först till kvarn…” 

Om ni har skickat material med post eller bud till Aula Magna kontaktar ni 
receptionen så får ni hjälp att hitta era försändelser. 
 

09:00 Stipendiaterna kommer och det serveras mackor och kaffe/te i 
utställningsområdet. 
Nu finns det möjlighet att träffa Berzeliusdagarnas deltagare. 
 

Lunchpaus 

 
 

Lunch och mingel i utställningsområdet. 

Den här tiden kommer det många studenter till utställningen. Bäst för er 
egen del är att vänta med lunch tills föreläsningarna startar igen. 
 

Eftermiddagspaus Fika i utställningsområdet 
 

19:00 Middag på Piperska Muren om ni som utställare bokat detta. 
 

  

Lördag För detaljerade tider se programmet på hemsidan 

09:15  Programmet i Aula Magna börjar. 
 

Förmiddagspaus Fika i utställningsområdet  
 

Lunchpaus Lunch och mingel i utställningsområdet. 

Passa på att ta er egen lunch före. 
 

  

 

Efter lunchen kommer antalet besökare i utställningsområdet minska, vilket innebär att ni kan börja 

packa ihop era saker om ni vill.  

Tänk på att städa undan överblivet material. Kolla i receptionen var skräp och kartonger ska läggas. 

Är det saker som ska skickas eller hämtas med bud får ni se till att detta blir gjort. Det finns ingen i 

Aula Magna som kan ombesörja detta. Allt ska vara tydligt märkt och ha korrekta fraktsedlar. 


