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Fastighetsavdelningen

Projektstatus
Fastighetsavdelningen träffade under vecka 9 och vecka 10
samtliga verksamheter som ingår i planeringen till Albano. Vi
tackar för all input och engagemang från referensgrupperna
för att skapa ändamålsenliga och tilltalade lokaler i Albano!
 

De verksamheter som kvarstår i planeringen är:
• Företagsekonomiska institutionen
• Psykologiska institutionen
• Statistiska institutionen
• Institutionen för Socialt arbete
• Specialpedagogiska institutionen
• Blivande Folkhälsovetenskapliga institutionen, d.v.s.   

   Centrum för Socialv. alkohol- och drogforskning (SoRAD)
   Centrum för Forskning om ojämlikhet och hälsa (CHESS)

• Stressforskningsinstitutet
• Matematiska institutionen
• Stockholm Resilience Center (SRC)
• Sociologiska institutionen
• Kriminologiska institutionen
• Institutet för Social forskning (SOFI)

Tre verksamheter som tidigare var med i planeringen ingår
inte längre i arbetet, vilket är:
• Institutet för internationell ekonomi,
• Nationalekonomiska institutionen och
• Meteorologiska institutionen.

Rektorsbeslut om vilka verksamheter som flyttar till Albano
kommer före sommaren.

Särskilt viktigt den senaste månaden har varit kravställning
och inlösning av särskilda behov i Albano. I april månad
kommer en generell första inplacering låsas för
specialbehoven, men arbetet slutar inte där eftersom vidare
detaljstudering krävs. Särskilda behov är bland annat:
• Sömnlabb för Stressforskningsinstitutet,
• Psykoterapimottagning för Psykologiska institutionen eller
• Institutionsbibliotek för Matematiska institutionen.

Ytterligare en prioriterad fråga den senaste tiden har varit
utformningen och fördelningen av formella lärandemiljöer.
 

Inom kort
• Förslag till inplacering av verksamheter i Albano förankras

hos styrgruppen och diskuteras vidare med
referensgrupperna vecka 16 och vecka 17. 

• Ett fördjupat inplaceringsmaterial tas fram inför
kommande verksamhetsdialoger.

• Rektor beslutar om ytterligare verksamheter ska utgå eller
tillkomma i planeringen.

• Bilder samt Frågor & svar publiceras på www.su.se/albano

Tidsplan
• April: verksamhetsdialoger v. 16 - 17.

(dialog om inplacering, samband och utformning)
• Maj: verksamhetsdialoger v. 20 - 21.

(fördjupad dialog om utformning)
• Juni: verksamhetsdialoger v. 24.

(fortsatt dialog om kontorsutformning)

Frågor? Kontakta gärna projektledningen:
Jonathan Chausset
jonathan.chausset@su.se, 08-16 13 83
Görel Wallinder
gorel.wallinder@su.se, 070-689 96 57
Henrietta Lumme Kinnunen
henrietta.lumme-kinnunen@su.se, 070-388 44 93
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