Projekt Samhällsbyggnad
SB II (VoV I)
Etapp 1, ombyggnaden av kurshuset SB II (VoV I) går nu in i slutfasen och öppnar för studenter och personal
den 16 augusti.
SB I (A-huset)
Evakueringen har påbörjats liksom ställningsbygge runt om. Ombyggnad av A-huset till SB I, etapp 2,
startar succesivt varefter huset töms. Från och med v. 26 är det ingen ordinarie verksamhet i huset.
A-personal flyttar till Eklandagatan 86
Flytten startar 28 juni till plan 4 på Eklandagatan 86 och personalen är på plats 1 augusti på ny adress.
Studentutrymmen flyttar till Eklandagatan 86 och VoV 11 - klart 16 augusti
• A-Master flyttar till Eklandagatan 86
• A-Kandidat flyttar till Multisal/Tentabjälklaget VoV II
• AT flyttar till VoV II entréplan
• Datasal för A kandidat i SB II plan 4
Snickeriverkstaden flyttar till VoV II
• Ny placering blir i rum 1105 nära Betonghallen.
• Ateljéerna flyttar till VoV II
• Ny placering blir i rum fd armeringshallen, i direkt anslutning till Betonghallen.
A-fiket Café Sigurd stängt
Utrymme för att värma och äta medhavd mat finns i den bortre delen (åt söder) av VoV II under
evakueringen. Det kommer också att finnas provisoriska rum för microvågsugnar i nya kurshuset SB II,
entréplan. Själva kaféet kommer inte att ersättas under evakueringen. Vi hänvisar till övriga caféer på
campus för att köpa mat och fika. I augusti 2017 öppnar det nya caféet i SB I.
A-biblioteket stängt - öppnar åter 16/8 i VoV II
A-biblioteket har stängt då flytt pågår till VoV II entréplan. Öppnar igen 16 augusti. Under tiden hänvisar vi
till Huvudbiblioteket på Chalmers Tvärgata 1.
Från Midsommar till den 16 augusti är hela SB I och II (A-huset och väg och vatten1) inklusive huvudentrén
stängt för ordinarie verksamhet.
Då det är en stor ombyggnad som kommer att pågå de närmaste åren nära en pågående verksamhet vill vi att alla ska
vara medvetna om att det till och från kommer att pågå störande arbeten. Vi ska göra allt för att minimera att verksamheten störs, men det svårt att undvika störningar helt.

Vid frågor kontakta gärna projektledningen enligt nedan:
Åsa Östlund,
Chalmersfastigheter

Jan Henningsson,
Akademiska Hus

Tel. 031 - 772 62 31
alt. asa.ostlund@chalmersfastigheter.se

Tel. 031 - 63 25 54
alt. jan.henningsson@akademiskahus.se

Lena Gustafsson - flyttkoordinator
Resultat
Tel. 0706-39 59 49
alt. lena.gustafsson@resultat.se

