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LU-byggnad presenterade sin konsekvensbeskrivning på senaste fakultetsstyrelsemötet, dekanus 
informerade från mötet. Förslaget från LU-byggnad innehöll samma gestaltning som Henning Larsens 
ursprungliga förslag men med en integrering av nybyggnationen och de befintliga byggnaderna som 
bedömts som billigare men med bibehållna samband. Vidare föreslogs att befintliga hus modifieras i så 
liten omfattning som möjligt, att restaurangen ligger kvar med nuvarande lokalisation samt att man väljer 
”billigare” material.  
 
Fakultetsstyrelsen ska ta beslut om fortsättningen den 1/2, beslutsunderlag skickas ut en vecka innan, 
25/1. 
 
LU-byggnads förslag kan innebära att tidigare föreslagna inplaceringar kan komma att förändras. Vid 
diskussionen i styrgruppen framkom bl.a. följande synpunkter: 
 
• Underhållsaspekten bör beaktas vid materialval. 
• Får befintlig och inflyttande verksamhet plats i de nuvarande serveringslokalerna och täcker kökets 

kapacitet behoven? Logistiken (varor in, avfall ut och servering) måste få en bättre lösning än idag.  
• Det kan finnas möjliga donationer till restaurangen, vilket skulle underlätta för en framtidssäkrad 

lösning. 
• Styrgruppens inplacering av Reality Lab utgick bl.a. från det faktum att det tidigare varit dubbel takhöjd 

i H-huset och att det utan betydande kostnader borde gå att återgå till detta. Denna föreslagna 
inplacering möjliggör även diskret in-transport av försökspersoner och ger möjlighet att simulera tester 
i utemiljö (t ex rullator och rullstolsanvändning i olika offentliga utemiljöer). Denna infrastruktur ska 
ses som en fakultetsgemensam resurs inte minst för framtida rekryteringar.  

• När det att bibehålla F- och I-huset utan större modifiering, kan eventuell nödvändig förtätning för att 
skapa yteffektivitet gå förlorad.  
 

Rapportering från Fundraisingarbete 
Dekanus informerade om att det finns intresse för att stödja projektet. 
 
GU-lokalerna 
Audiologistudenter och logopedstudenter framför att de anser sig ha en undermålig arbetsmiljö. 
Ventilationen räcker inte, ljudmiljön är hög och ibland finns pga platsbrist endast kulverten att tillgå för att 
äta medhavd mat. Dessa studenter ser Forum Medicum som en möjlig lösning. De informerades om att 
de redan idag är välkomna att använda BMCs lokaler, men kursansvariga vill inte ta den kostnaden. 
Lokalprogrammet för Forum Medicum omfattar inte de speciallokaler som audiologer och logopeder 
behöver, däremot kan de disponera vanliga undervisningslokaler. 
 
 
Nästa möte är den 19/1 kl 9.30 


