
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte 20160420  

Närvarande: Johanna Sandahl; Johan Hellgren; Gudrun Edgren; Jakob Donnér; Anna Maria Drake; Cecilia Lundberg; Joanna Oberda; 

Ingemar Carlstedt; Holger Luthman, Anna Mansfeld och Helena Axelsson  

Frånvarande: Eva Ekvall-Hansson; Nils Danielsen; Lena-Karin Erlandsson och Christian Rohman 

Allmän information 
Projektet inväntar en takkostnad för projektet. MFS kommer att ta beslut om detta utifrån de 
konsekvensanalyser som tagits fram.  
 

Styrgruppen kommer under tiden ta fram en slutgiltig lokalförteckning och ett dokument som beskriver 
projektets ”omistliga värden” och önskade inplaceringar. Varje projektgrupp måste se över hur de kan 
bidra till att hålla ytorna och därmed kostnaderna nere. 
 
Frågan om kostnaderna för en renovering av HSC har kommit upp. Den uppskattade kostnadsökningen 
bygger på att det krävs omfattande insatser på HSC, bl a renovering av ventilations- och klimatsystem, 
avlopp, fönster mm samt att fuktproblem åtgärdas.  
 
Projektgruppen för kanslimiljöer 
Styrgruppen har fått ett protestbrev från EMVs kansli rörande arbetsplatser. De vill inte sitta i öppna 
miljöer. Hur arbetsplatserna ska utformas för kanslierna har inte styrgruppen mandat att besluta om utan 
principbeslut om detta måste tas av ovanliggande nivåer (fakultetsledning/MFS). Brevet innehåller en del 
missförstånd och det uppdrogs åt ordföranden att besvara skrivelsen och informera om sakläget. EMVs 
kansli är välkomna att framföra sina förslag och synpunkter genom projektgruppen. 
 
Styrgruppen lyfter genom ordföranden frågan om arbetsplatsernas utformning till i första hand dekanus 
som får ta frågan vidare.  
 
Projektgruppen för studiemiljöer 
Det stora färdighetsträningsrummet föreslås delas upp i fler mindre rum som tillsammans inte får vara 
större än det som framgår av lokalförteckningen. Projektgruppen prioriterar en stor platt sal för aktivt 
lärande. Undervisningssalarna önskas finnas i storlekarna 25/50 personer (delbara) och gärna några som 
kan bli 75 med delade väggar, eventuellt i L-form enligt arkitekternas förslag. 
 
Projektgruppen för forskning och lärarmiljöer  
Projektgruppen har som önskemål att de två översta planen i nybyggnationen tilldelas forsknings- och 
lärarmiljöer. Det kan även finnas grupprum i närmiljön. Vad gäller antalet telefonrum och mötesrum ska 
projektgruppen fundera vidare och utnyttja erfarenheter från Niagara.   
 
Hälsovetenskaplig forskningsinfrastruktur 
Projektgruppen gör bedömningen att man kan reducera till halva den yta som anges i konceptkatalogen 
och därmed få plats med funktionerna i den södra delen av H-huset. Reality lab placeras i labb i Olles fik.  
Med Reality lab kan träningslägenheten under studiemiljöer strykas. Norra delen av H-huset skulle kunna 
göras till metodrum för utbildning. 
 
Projektgrupp för publika rummet 
Jakob ska träffa en mindre grupp för att gå igenom studieplatser, skåp och stödfunktioner för studenter. 
En annan grupp ska se över storleken på mötescentrum. Henning Larsens förslag på 
cykelparkeringslösning bör ses över. 
 
När det gäller arbetsplatser för stödfunktioner så vill Gudrun att MedCUL läggs separat i 
lokalförteckningen. 
 
Övrigt 
Anteckningar från projektmöten har efterfrågats. Alla styrgruppsanteckningar kommer fortsättningsvis att 
läggas ut på bloggen. Alla ska uppmuntras att kontakta projektgruppsdeltagarna för synpunkter och frågor. 
 
 
Nästa möte 4 maj kl 13.30-15.30  (obs! tiden) 


