Projekt Samhällsbyggnad
Ombyggnad av Väg och vatten (VoV I, kurshuset) till det nya Samhällsbyggnad II pågår nu för fullt.
Vi beräknar att inflyttning kan ske under augusti månad. Första spadtaget togs i januari med bland
annat rektor Stefan Bengtsson. Tillsammans med Birgitta van Dalen, Regiondirektör Akademiska Hus,
Stephan Woodbridge Veidekke och Sven-Erik Adolfsson Chalmersfastigheter, lades fyra pusselbitar
samman för att skapa den sammankoppling och helhet som projektet innebär för Chalmers.
För er egen säkerhet och med hänsyn för byggarbetarna ber vi er vänligen respektera de avspärrningar
som finns. Vi strävar alltid efter helt olycksfria arbetsplatser och det gäller såväl dem som arbetar på
platsen som dem som passerar.
Verksamheten i VoV I är under byggperioden förflyttad till A-huset och Eklandagatan 86. Utanför
A-huset, i kanten av ”Geniknölen” vid Sven Hultins gata pågår dräneringsarbete som beräknas vara klart
i slutet av mars. Dräneringsarbetet runt A-huset är avslutat och betongväggen är nu framkomlig till om
med juni så ställningar måste monteras för etapp två av byggprojektet.
Mikrokranen som står på Betonggården kommer att vara kvar till vecka 11.
För att öka säkerheten har byggstaketet invid Sven Hultins gata flyttas så att det nu finns mer plats för
fotgängare. Använd denna väg för att passera bygget.
SB Multisal (Tentabjälklaget) har varit igång sedan slutet av januari och kommer att användas som föreläsnings- och tentasal under våren.
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.
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