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Mötets agenda 

 Öppnandet av verkstadsmiljöer i A- och E-huset 

 Överenskommelse punkt 1 
Projektgruppen för Deltakvarteret jobbar vidare med förutsättningen att Verkstadsmiljöerna 
i A och E-huset öppnas upp enligt föreslaget beslutsunderlag. Frågan är lyft i 
prioriteringsgruppen och prioriteringsgruppen invändningar kopplar till hur genomförandet 
och den fortsatta utredningen ska ske. IYM får uppdraget att utreda vad som krävs och hur 
detta ska genomföras. Arbetet sker i samråd med institutionerna. 

 Hur placering av labb som Arkitekturdesignlabb, KKL:s 
bildsal, Frost mfl ska ske i förhållande till samnyttjande 
av verkstadsmiljöer/önskan från verksamheten 

 Överenskommelse punkt 2 
Överenskommelse på mötet att gå på prioriteringsgruppens förslag att placera arkitekturs 
designlabb och KKLs bildsal i Deltakvarteret. Projektgruppen ska dock inte planera för 
någon keramikugn i Deltakvarteret. Keramikugnen placeras i anslutning till verkstäderna i 
A-huset om behov av keramikugn kvarstår. Frågan lyfts in i den fortsatta utredningen av 
verkstäderna. 

 Centralverkstadens placering och funktion i framtiden 

 Överenskommelse punkt 3 
Överenskommelse att centralverkstaden även i framtiden kommer att vara placerad i E-
huset. Framtida funktion utreds av IYM i samband med utredningen om öppnandet av 
verkstäderna. Frågan är ej lyft i prioriteringsgruppen. 

 Distribuering av styrgruppsprotokoll 

 Överenskommelse punkt 4 
Att styrgruppens protokoll ska diarieföras och även läggas upp på projektets webbsida så att 
det blir tydligt vad som beslutats. Överenskommelser ska vara spårbara från 
prioriteringsgruppens underlag och prioriteringsgruppens synpunkter ska framgå i beslutet. 
 
Bilaga: Förslag tillgängliggörande av verkstäder 
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