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Ansv.
1.

Utredningens status
Nuläget, tider och ev. avvikelser.

26_1.1
26_1.2
26_1.3

1.1
1.2

2.

PJ skickar det samlade remissvaret till AH efter dagens styrgruppsmöte, 201808-31.
Möte för genomgång av remissynpunkter med AH hålls 2018-09-07.
Återrapportering sker till styrgruppen på mötet 2018-09-21
PJ berättade om den kommande beslutsgången. Troligen start av
systemhandlingsfas 1/11.
Uppdatering av programhandlingen utskickad av PJ 2018-09-17. Nytt
försättsblad, uppdaterad huvudtidplan, areauppmätning och landskapsritningar.
PJ presenterade gällande hyresindikation. Inklusive bägge optioner 1806kr /
kvm. PJ skickar ut för vidare granskning.

PJ

PJ

Avhållna möte, rapport (sedan förra styrgruppsmötet)
Övergripande, detaljer redovisas under respektive punkt nedan.

26_2.1

Rapport från Labb- & Verkstadsgruppens möte 2018-08-21. Mest information
om vilka punkter i programhandlingen som kan behöva en extra koll.

3.

Utredning (allt utom evakuering)

26_3.1

PJ presenterade gällande tidplan (Bilaga 1). Förberedande byggen börjar
HT2019. Stor evakuering sker i juni 2020, återinflyttning i höghuset juni 2022.
PJ undersöker möjligheten för tillgänglighet i KC4 under våren 2020 för att
sprida ut tiden för flytten, dock start för flytt senast 1 juni.
AM poängterade vikten av en bra flytt-general. Till näst-nästa styrgruppsmöte
ska husstyrelsen inkomma med namn på flyttgeneral.
PJ presenterade preliminära ritningar från landskapsarkitekt och plan över
etableringsområden. Eventuella synpunkter samlas in av styrgruppens
representanter.
Styrgruppen bedömer att ett vilrum räcker för M-huset, att delas mellan
anställda och studenter vid behov..
AS beskriver hur fördelningen av gemensamma ytor går till och skickar ut.
Även möjligt att boka möte med AS för de som vill ha mer info.
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4.

Östra entrén. Allmänt positivt bemötande från styrgruppen. Troligen fyllt med
öppna studieplatser. Andra möjligheter är reception eller utställning.
Positiv inställning till nya salar i optionen. Matti Ristinmaa kommentar om
utformning av flexsalen samt eventuell effektivitet i inredning.
Lasthiss: PJ dubbelkollar sträckningen till hissen. Åsikten hos styrgruppen
hellre möjlighet för åtkomst i källaren än till plan 3.
AS anordnar möte för prefekter eller annan representant för att presentera
fördelningen av gemensam yta i M-huset.

Evakuering och flytt
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Klar.

Mikael Hörndahl
2018-09-21

5.

Kommande möten
Vilka behov av möten ser vi framåt och vilka frågor skall tas upp.

5.1
5.2

Nästa möte: 2018-10-12, 10:15-12:00 i M-husets Konferensrum.
Första styrgruppsmötet i systemhandling 2018-11-02, därefter var tredje vecka.

6.

Övrigt

