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Styrgruppsprotokoll för Delta-kvarteret 2020-05-28 
 
 

 

Mötets agenda 

 Tillgängliggörande av verkstadsmiljöer 
Förslag till rektorsbeslut: 
Att koncentrera universitetets tillverkningsresurser till två verkstadsmiljöer som tillgängliggörs för 
att stödja alla universitetets studenter och medarbetare i tillverkning i trä, papper, plast, lera, 
metall och 3D-printing.   
• Kort presentation av Jenny om idén med att tillgängliggöra verkstadsmiljöerna  

- Viktigt med planering av verksamheten för att få optimala nyttjandegrader på maskinerna 
- Viktigt att titta på hur betalningsmodeller, organisation, planering och samordning ska se ut 
- Hur får vi ekonomi? 

 

 Överenskommelse punkt 1 
Frågan måste lyftas i prioriteringsgruppen och jobbas med från golvet och upp i organisationen. 
Ett underlag behöver tas fram för hur verkstadsmiljöerna påverkas och vilka som påverkas av 
öppnandet av verkstadsmiljöerna. 

Tid 2020-05-28 
Plats B20 
Närvarande Pär Weihed, Prorektor (ordförande) 

Veronika Sundström, Universitetsdirektör 
Ulrica van Deventer, Chef Ekonomi och planering 
Pål Kastensson, Chef Kommunikation och varumärke 
Fredrik Edfast, Chef Inre och yttre miljö 
Pernilla Hellberg, Huvudprojektledare Deltakvarteret 
Jenny Kajberg, Projektledare Labbmiljöer 
 

Justerare Pär Weihed, Prorektor (ordförande) 
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 Flytt av centralverkstaden till Delta-kvarteret 

 Överenskommelse punkt 2 

Överenskommelse att jobba vidare med att centralverkstaden ska flyttas 

 Lokalisering och samordning 
Hur ska projektgruppen arbeta vidare med; 
• Utveckling av metodsalar för KKL i A-huset. Avser lokalisering och samordning 

av KKL:s  keramik sal och bildsal tillsammans med den befintliga skapandemiljön i A-1500 
korridoren. 

 
• Flytt av arkitektstudenternas designstudio till A1119/1120 

 

 Överenskommelse punkt 3 
Ett principiellt beslut om att vi måste optimera användandet av befintliga hus för att klara av 
ekonomin för det nya huset måste fattas. Lista ett antal exempel typ studiemiljöer, Maker space, 
verkstadsmiljöer. 
 

 Lägesanalys av arbetet tillsammans med AH 
Hur ska projektgruppen arbeta vidare vid avsaknad av projekteringsavtal? 
 

 Delavstämning med White 

 Överenskommelse punkt 5 
Hela föregående projektgrupp bjuds in d.v.s. styrgruppen, prefekter, kårer, huvudskyddsombud. 
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