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Informationsbrev vecka 42-43, 2019 
Nu börjar det dra ihop sig och det blir ett antal intensiva veckor med att slutföra så mycket arbete som 

möjligt innan snön lägger sig och tjälen slår fast, detta märks inte minst då det för tillfället pågår 

aktiviteter på många platser utomhus samtidigt som det planeras för aktiviteter även under tjälad mark. 

 

Nytt från och med denna vecka är att rubriker för respektive huvudsakligt byggnadskomplex kommer 

vara stående i informationsbrevet. Om ingen aktivitet är planerad under informationsbrevets löptid 

noteras detta. 

 

På Akademiska hus hemsida finns en egen sida för LTU Campus. Här informeras om aktuella 

händelser, nyheter och annat som gäller specifikt för vårt Campus. 

Här hittar ni bland annat detta informationsbrev och även en länk till felanmälan på byggnader och 

utemiljö. Välkommen in! 

 

https://www.akademiskahus.se/ditt-campus/lulea/campus-lulea/ 

 

 

Med vänlig hälsning 

Erik Nordenskiöld 

Projektkoordinator  

https://www.akademiskahus.se/ditt-campus/lulea/campus-lulea/
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Övergripande Campus 
I fredags 11/10 förstärktes så äntligen organisationen på Akademiska Hus i Luleå med två nya 

medarbetare; Anton Suup och Hanna Brännholm Kvenås. Anton och Hanna kommer att vara 

husansvariga för Hus F och Hus C. 

 

Träffpunkten som arrangerades onsdag 9 oktober utanför B192 var mycket välbesökt och ett 

uppskattat inslag. Ett 50-tal personer passade på att stanna till och ställa frågor kring verksamheten och 

pågående arbeten/aktiviteter på Campus. Vi planerar för ytterligare ett tillfälle under hösten, vilket 

genomförs onsdag 23 oktober mellan klockan 11.00-13.00. 

 

Utemiljö 

Vinterförberedelser 

Under de kommande veckorna sker fortsatta förberedelser inför vintern. Bland annat kommer fontänen 

att stängas av och tömmas, armaturer kommer fortsatt att lagas och kompletteras, området kring 

Pussen har röjts och snyggats till samt att Assemblin fortsätter med genomgång och komplettering av 

värmekablar i ränndalar och stuprör på respektive byggnad. 

 

Renovering av ledningar under Regnbågsallén (hösten -19 – sommar -21) 

De kompletterande undersökningarna av rörledningar under Regnbågsallén slutfördes under vecka 41, 

vi tackar för den hänsyn som visades. Nu vidtar ett analysarbete av de underlag som producerades. 

Vi räknar med att det kommer ske ytterligare arbeten på Regnbågsallén under hösten, mer information 

om detta kommer längre fram. 

 

A/α-huset 

Certifierad byggnad 

A-huset har genomgått en verifiering och fortsatt certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. 

 

Snörasskydd 

Inväntar leverans av snörasskydd. Montering vid innergårdar sker så snart som möjligt. 
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B/β-huset 

En gemensam ingång 
Nästa steg i installationen är att montera jalusi och metallnät vid informationsdisken, vi väntar nu på 

leverans av materialet. Så snart jalusiet är monterat rivs den tillfälliga plywood-väggen. 

 

Biblioteket 

Gipsning och målning av väggar pågår parallellt med ventilationsarbeten. 

 

Konstruktionsinventering 

Under måndag – torsdag vecka 42 genomförs utvändig och invändig konstruktionsinventering i B- och 

β-huset. Syftet är att  ta fram underlag för långsiktig underhållsplanering. 

 

C-huset 

Ny husansvarig 

Hanna Brännholm Kvenås är från och med vecka 42 ny husansvarig i C-huset och S-paviljongen. 

Hanna nås på 073-804 44 39. 

Inomhusmiljöutredning 

Ingreppen och kontrollerna på plats i C-huset är utförda. Nu inväntar vi svar på laboratorieanalyser och 

därefter färdigställs sammanställning och rapportskrivning. 

 

D-huset 
Materialinventeringarna i D-huset fortsätter för att förbereda inför kommande rivning. 

 

E-huset 

Inomhusmiljöutredning 

Måndag vecka 43 (21/10) påbörjas inomhusmiljöutredning i E-huset. Detaljerad plan för 

genomförande kommer att meddelas separat till berörda verksamheter. 
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Innergård 

Arbetet med innergården fortsätter under kommande veckor. Sista delarna slutförs till våren då rabatter 

och träd planteras. 

 

Inomhusklimat E200 

Planering av åtgärder tillsammans med verksamheten pågår, där Akademiska hus ska göra arbeten på 

bland annat ventilationen för att säkerställa ett bättre inomhusklimat. 

 

F-huset & K-huset 

Paviljongetablering, R-paviljong 

Under början av vecka 42 genomförs GEO-undersökningar på F-husparkeringen. Under arbetet 

kommer ett 20-tal parkeringar att stängas. 

 

Ny husansvarig 

Anton Suup är från och med vecka 42 ny husansvarig i F-huset, K-huset och de kommande R-

paviljongerna. Anton nås på 073-804 46 03. 

 

Informationsmöte inomhusmiljön F-huset 

Onsdag 16 oktober klockan 12.00-13.00 genomförs ett informationsmöte riktat till studenter avseende 

inomhusmiljön i F-huset. Mer information och detaljer finns under följande länk: 

https://www.ltu.se/student/Studentnyheter/Informationsmote-inomhusmiljon-i-F-huset-1.191549 

 

Polstjärnan 
Huvudsakliga arbeten som pågår är fortsatt samma som tidigare veckor: 

 Utvändiga markarbeten 

 Fasadpanel 

 Invändig stomkomplettering 

 Målning 

 Mattläggning 

 Plattsättning 

 Köksmontage 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iIVgL-00075K-4d&i=57e1b682&c=eV6wMfqkJkqTT725U4y2NZjWij1FqcT7sT3PRvlSKMqA7QKha6WZXoTxG_txw1UgxfY7yuiYOfUyT6c3Ukl8wf9wkr20RRM75FjCV8D7zvm7mTtOHwXgdWnaSITYcZRPpBfTLERf9kG7z-sdOk8aX6D7U9GgGsZpEhFKLb-oBpoqyUOtC9MXObR4UlU6lLSz2DBLKbOVURzbkGGcanohr3LwE-G4qC0pdtOxVcxFMJEYPrpVjxq5Ac4kKgLsCJ4hQC1huoBvdIKwUaZRYoOoooo8u8RFJk7m3J6UrItfxsVU1CJOgb0VCuesxs11thcA

