Creative Space presenterar: Här är de 16 som ska ”hacka” Absolut i helgen
Under de tre dagarna kommer innovatörerna, med bakgrunder från allt från förpackningsdesign till
energisystem och konst, att arbeta med hur The Absolut Company kan minska sin miljöpåverkan och även
ställas inför utmaningen att få fler människor runt om i världen att återvinna sina glasflaskor. De kommer
även få jobba med att hitta nya innovativa hållbarhetslösningar för att återanvända flaskor och hitta nya
användningsområden (sk. 2nd life) för Absolut Vodka flaskan. Innovatörerna kommer jobba nära experter
från The Absolut Company som kan bidra med kunskap och inblick i företaget. En av deltagarna är
miljövetaren Pauline Ström Gunnér. – Jag hoppas kunna komma på flera idéer och strategier för hur
Absolut kan utveckla sitt miljöarbete utan att tappa sin identitet, kunder eller produktens kvalitét. Jag ser
fram emot att ta fram lösningar som både är ekonomiskt och miljömässigt hållbara, säger Pauline. The
Absolut Companys hackathon kommer äga rum vid Färgfabriken i Liljeholmen, söder om Stockholm och i
närheten av The Absolut Companys huvudkontor. Där har ett ”Creative Space”-område byggts upp av
gamla containrar som tidigare används för transport av Absolut Vodka. Deltagarna kommer att arbeta i
fyra grupper och efter att hackathon har genomförts kommer en jury att utse ett vinnande förslag.
Förhoppningen är att det vinnande förslaget kan implementeras i verksamheten. Efter att hackathonet
har genomförts öppnar Creative Space upp för andra innovatörer och intresserade som vill arbeta med
utmaningar som kan bidra till skapa en mer hållbar framtid. Här är alla hackathon-deltagare som
valts ut till Creative Space 2015: Axel Nygårds, 23, digital kreatör och art director Simon Göthson, 29,
copywriter och industridesigner Jonas Nyffenegger, 27, produktdesigner Josef Carlsson, 29, UX/interaktionsdesigner Mikaela Saletti, 28, designer Robin Al-Salehi, 21, student i hållbar utveckling och
grön entreprenör Pauline Ström Gunnér, 29, miljövetare Ella Laubert, 31, förpackningsdesigner Klara
Friman, 25, civilingenjör inom design och produktutveckling Tien Pham, 40, produktdesigner Karl
Andreasson, 26, civilingenjör inom energisystem Elle Nikishkova, 31, grön entreprenör Griffith Couser,
29, student inom hållbar utveckling och business management Barbara Pia Oberc, 24, student inom
hållbar utveckling och business management Zsofia Reger, 29, förpackningsdesigner Malin Bernalt, 26,
fotograf och digital strateg

