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Markarbetena är nu i full gång och på några av arbetsområdena 
närmar vi oss slutet med undantag av det övre skiktet av asfalt 
som vi inte kan lägga på förrän till våren. 

Entreprenören har sitt upplag med massor och sin byggbod 
öster om Kemicentrum (Arbetsområde 2 på karta ovan). 
Området är inhägnat och ska inte beträdas av obehöriga. 

Under en period har vi varit tvungna att stänga norr om 
Kårhuset för att ha tillräckligt med plats för schaktmaskinerna. 
Vi har förstått att detta inneburit olägenheter för personal och 
studenter som behövde komma in i Kårhuset från detta håll. Vi 
ber om ursäkt för detta och kommer att informera i tid nästa 
gång vi eventuellt måste stänga här eller vid någon annan 
entrédörr. 

Sölvegatan är nu stängd för kollektivtrafik och endast öppen för 
behörig trafik. 

Under julhelgen kommer det mesta av markarbetena ligga nere. 
På några platser är belysningen avstängd eller demonterad 
vilket kan upplevas lite mörkt. Se upp på morgon och kväll och 
ta det försiktigt. 

Under vecka 2 planerar vi att riva miljöhuset väster om 
Kårhuset och påbörja arbetet med stödmurar söder om 
Kårhuset. Då fortsätter även schaktningen norr om Kårhuset 
bort förbi norr om Sigma-/Navet. 

 

Vi återkommer med ett nytt nyhetsbrev i januari 2017. 

God Jul och Gott Nytt år! 

 

Kartan ovan visar de olika arbetsområdena 1-9 där mark- och 
elarbete pga av kommande spårväg kommer att utföras. 
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