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 Lägesstatus  

  

 Inflytt etapp 2
Under nästa vecka sker inflytt från Rudbeck till BMC C10:2 och del av D11:2. Det är IGP Molekylära 
verktyg (Landegren mfl) som flyttar in. Lokalerna är uppmöblerade och klara och just nu pågår en del 
sista minuten åtgärder från byggets sida och i slutet av veckan kommer lokalerna att städas. Viss 
inredning såsom gardiner, skrivtavlor och nya besöksstolar kommer inte att finnas på plats vid inflytt då 
den inredningen upphandlas ihop med Navet, dock har gamla befintliga besöksstolar ställts in på 
rummen i väntan på de nya. 

 Navet 
Tak- och fasadarbeten pågår. Under vecka 28 demonteras fasadställningen och markarbetet kommer att 
återupptas. Det är återfyllning av massor samt finplanering av mark som ska göras. Invändigt pågår 
installationsarbeten samt arbeten med innerväggar och undertak.  

 Ombyggnader 
Ombyggnadsarbeten pågår i B11:1 och C10:1. Toaletter renoveras i C11:2 och därefter sker renovering 
i C11:1 

 C11 entrén 
För närvarande är C11-entrén på BMC helt avstängd pga av omfattande ombyggnadsarbeten samt 
markarbeten utanför entrén. Utrymning från trapphuset i C11sker via D11:1 under den tid som entrén är 
avstängd. Info har gått ut om detta på BMC. Avstängningen medför också att inflytt till C10:2 (etapp2) 
ej kan göras via C11-entrén utan via andra entréer, flyttfirman är informerad om detta. 

 Kylcentralen 
Under denna vecka kommer den nya kylcentralen att tas i drift. Befintlig kylcentral stängs inte ned utan 
går parallellt med den nya under några veckor. Om inga problem uppstår kommer den befintliga 
kylcentralen att stängas ned och rivas.  

 Störningar 
Vissa verksamheter drabbas av störningar av de ombyggnadsarbeten som pågår bla inst för folkhälso 
och vårdvetenskap som sitter i våningen ovanför B11:1. Under juli tom september kommer också 
markarbeten att återupptas, arbeten som tidigare har upplevts som störande för verksamheter som sitter 
i närheten.  

 Labinredning 
Avtal finns nu med leverantör av kompletterande labinredning. Större delen av 
labinredningen utgörs av befintlig BMC-inredning men vissa kompletteringar har 
gjorts. Under vecka 32 kommer installationsbunden labinredning att monteras på 
B11:1 och C10:1. Montage av övrig labinredning sker from oktober då UU övertar 
lokalerna. 

  

 Övrig inredning 
Inredningsgruppen har haft 3 st möten sedan förra styrgruppsmötet för att få fram ett 
slutligt komplett inredningsförslag. Utgångspunkten har varit det förslag som 
redovisades för gruppen i december 2012. Svårigheten har varit att få fram ett stabilt 
bord som går att fälla ihop (i stora mötesrum) samt en stol som ska passa som både 
som besöksstol i skrivrum, stol i mötesrum och i pausrumbesöksstol. Stolen ska 
också uppfylla krav från lokalvården, intendenturen samt de olika verksamheterna. 
Nu finns dock ett färdigt förslag framme och delar av förslaget och dess ekonomi har 
presenterats på samordningsmötet 2013-06-18. Jämfört med den inredning som 
beskrevs i lägesrapport 4 har följande ändringar gjorts: 

- Hyllor och jalusiskåp i skrivrum i Navet är vita (tidigare i ek, skrivborden är 
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som tidigare vita för att bättre harmonisera med Navet och dess gestaltning). 
Skrivrum i befintligt hus är fortfarande i bok. 

- Endast fällbara bord i det stora tre delade mötesrummet på plan 1i Navet 
(tidigare fällbara bord i alla 18-personer rum plan 2-4). Bord med uttagsbox 
för att möjliggöra anslutning till el i bord (data och AV endast i vissa bord). 

- Helklädd, lätt, upphängningsbar, stapelbar karmstol till mötestorg, 
mötesrum etc. 

- Rektangulära bord (800x1400) i mötestorget för att möjliggöra upphängning 
av stolar (tidigare kvadratiska 800x800). 

- Färgsättning, soffor och fåtöljer enligt tidigare redovisat förslag. 
    
 Tider   
 C10:3, C10:2  

Inflytt  1-3/7 2013 

  

 
 

 

 B11:1, C10:1 
Produktion  tom september 2013 
Inredningsmontage oktober – november 2013 
Inflytt  december/januari 2013   

  

 Navet  
Prod/Stomkomplettering  februari – november 2013 

  

 Inredningsmontage etc. november/december 2013   
Inflytt   december 2013/januari 2014 

  

    
 Inflyttning   

 
Flyttmöte 
Ett första flyttmöte har hållits med verksamheterna på CKMF (Syvänen) som ska 
flytta till BMC. De önskar påbörja inflytten den 2 januari. Ett första flyttmöte 
med verksamhet från Rudbeck kommer att hållas den 14 augusti. 

  

    

 
/Cecilia Broman  
 


