Projekt Samhällsbyggnad
Avstängda parkeringsplatser
Från och med måndagen den 30 november kommer parkeringsplatserna väster om VoV att stängas av.
Avstängningen sker då byggbodar ska etableras på den här ytan. Använd i stället parkeringsplatser på
Gibraltarvallen samt översta planet på P-hus Gröna mossen.
Från och med i januari 2016 kommer p-platserna söder om VoV II åter vara tillgängliga.

Välkommen med dina frågor!
Boka in den 16 december i din kalender. Då kommer vi att finnas i entrén till VoV I/A-huset från kl. 9:45
till kl. 13:00 och svarar på frågor kring ombyggnationerna över en kopp kaffe och en lussebulle.
Vi ser fram emot att få träffa dig!

Tenta- och multisalen
Bygget av den nya Tenta- och Multisalen i VoV II fortsätter och kommer att vara färdig att tas i bruk till
den ordinarie tentaperioden i januari 2016.

Hörsal VB byggs om
Hörsal VB kommer att byggas om på ett mer omfattande sätt än som tidigare planerats för att stödja en mer
samarbetsinriktad undervisningsmetodik. Detta innebära bättre möjligheter till gruppdiskussioner mellan
deltagarna under en föreläsning.

A-huset
Under november och till och med slutet av februari så kommer dräneringsarbeten att genomföras runt
hela A-huset. Det innebär att vi startar vid västerfasaden mot Sven Hultins gata och arbetar oss runt huset.
Arbetena pågår ca 3-4 veckor per fasad.

VoV I – Kurshuset stängs 21 december 2015
Från och med den 21 december kommer hela VoV I – Kurshuset – att vara stängt för den stora
ombyggnationen som ska vara klar till terminsstart i augusti 2016. Evakueringslokaler finns på
Eklandagatan 86 samt i A-huset.
Exakt var undervisning ska ske kommer framgå av schemaläggningen. Detaljerad information om
evakueringen kommer att sättas upp vid entrén inom kort.
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

