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 För många är detta sista veckan innan semestern, andra 
har några veckor kvar. Oavsett hur det står till med den 
saken har vädret varit osannolikt vackert den senaste 
tiden! 

För mig stundar snart semester och med återvunnet 
båtintresse, ser jag ser verkligen fram emot att tillbringa 
tid i Skärgården. Framförallt ser jag fram emot att få 
återhämtning efter ett år som varit både innehållsrikt, 
spännande och krävande på flera plan. 

Med detta tackar jag för det senaste året och ser fram 
emot att återuppta informationsbreven igen från och 
med vecka 32. 

Glad Sommar! 

Kommande/Pågående aktiviteter v27-32 

Övergripande Campus 

Tidigare implementerade anpassningar av verksamheten på 
Akademiska Hus kontor är fortsatt gällande. 

Åtgärder för att reducera risken för spridning av Corona-viruset är 
vidtagna av såväl Akademiska Hus och dess leverantörer och 
löpande dialoger utifrån risker och möjligheter förs regelbundet. 

Utemiljö 

Det pågår mycket arbete, främst längs Regnbågsallén. Vi ber om 
ursäkt för byggstöket och vädjar till att alla respekterar de 
avspärrningar som finns. 

Vårstädning av Campus är färdigställd och nu fortsätter löpande 
arbete med sommarunderhåll av i första hand grönytor och 

planteringar.  

Luleå Energis planerade ventilbyte på fjärrvärme är senarelagt 
och kommer genomföras i början av augusti. Fortsatt gäller att 
inga vägar kommer spärras av, men begränsad framkomlighet 
kommer att gälla. 

Regnbågsallén 

Öppnat upp för gång- och cykeltrafik mellan A- & D-huset och 
korsningen Regnbågsallén-Vintergatan. Fordonstrafik hänvisas 
norra Geogränd eller Regnbågsallén mellan A- & D-huset från 

Tekniktorget.  

Arbetet mellan B- & E-huset är startat och det blir avstängt för 
passage, hänvisning via Laboratoriegränd. Påverkade entréer till 
B-huset, E7 & E9, kommer hållas växelvis öppna. 

Under sommaren kommer skärmtaken vid C-husentréerna till 

Regnbågsallén att demonteras, mer om det under information 
kring C-huset. 

 

 

A/α-huset 

Den kompletterande provtagningen i A-huset färdigställs under 
början av vecka 27. 

Renovering av hörsal A117 ”LKAB-salen” fortsätter under 

sommaren. Det är uppfört en sluss i korridoren till entrén mot 
Universitetsvägen för att undvika dammspridning. 

Målning av innerdörrar i A-huset färdigställs under vecka 27. 

Dräneringar till innergårdar kommer spolas och rensas under 

sommaren. 

B/β-huset 

Installation av kylanläggning på beta-hustaket fortgår under 
sommaren. 

C-huset 

Projekteringen inför byte av ytterväggar är startad. 

Ombyggnationen av före detta Career Center till Projektstudio åt 

Akademiska Hus för kommande projekt är fortlöper och under 
sommaren, med paus under några semesterveckor. 

Skärmtaken vid entréerna C12 och C14 mot Regnbågsallén tas 
bort under sommaren. Dessa ska bytas i samband med 
renoveringen av ytterväggar i C-huset och blir i vägen för den 

pågående renoveringen av Regnbågsallén. 

Brandcentral i C-huset byts ut under vecka 27–28. 

Fasadkompletteringar och invändigt arbete genomförs under 
hela sommaren p U- och V-paviljongerna. 
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D-huset 

Inget att rapportera. 

E-huset 

Utökning av labb E631 utförs under sommaren. 

Ventilationsåtgärder i E603 genomförs under sommaren. 

Ombyggnation av E900E till labb genomförs under sommaren. 

Flytt av belysning samt målning genomförs i E1103. 

Montering och driftsättning av tryckluft i E550 genomförs under 

sommaren. 

På tisdag vecka 27 genomförs kompletterande provtagning i 
betonggolven på plan 3 för den tidigare genomförda 
inomhusmiljöutredningen. 

F-huset 

Projektering för åtgärder av väggar vid Tunga labb samt Grafiska 
tjänster pågår. 

Mindre renoveringsarbete i Gelbe genomförs innan semestern. 
Lokalen iordningsställs för etableringskontor för NCC:s 

entreprenad i C-huset. 

Slutsamråd för T-paviljongen genomförs måndag vecka 27. 

K-huset 

Renovering av yttervägg fortsätter enligt plan över sommaren 

Studenternas Hus 

Inget att rapportera. 

Polstjärnan 

NCC fortsätter med färdigställande av ytterområden. 

Uppförande av cykelförråd väster om huset pågår. 

 

 


