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Flytning af The Kitchen, etablering af erhvervsfaciliteter samt evt. flytning af
Aarhus BSS’ administrationscenter

Dato: 22. juni 2021
Sags nr.:
Ref: KC

Styregruppen drøftede de fremlagte forslag til udviklingsplan og besluttede, at der arbejdes videre med at planlægge:
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- Flytning af The Kitchen til bygningskompleks 1860 (1:1 flytning). Læs mere om flytning af The Kitchen i nyheden: Køkkenet rykker ind i vaskeriet.
- Etablering af boliger til ph.d.-studerende og postdocs i bygningskompleks 1840
- Udvikling af bygningskompleks 1850 til erhvervsfaciliteter for Level 2, Incuba, virksomheder, organisationer m.fl.
- (Alternativt scenarie) udvikling af bygningskompleks 1850 til erhvervsfaciliteter
kombineret med hel eller delvis placering af Aarhus BSS’ administrationscenter i
komplekset

Etablering af produktionskøkken og kantine i Universitetsbyen
Styregruppen drøftede de fremlagte forslag til udviklingsplan og besluttede, at der arbejdes videre med at planlægge:
- Etablering af produktionskøkken i bygning 1822
- Etablering af kantinefunktion efter nærmere analyse af det samlede behov for spisesteder i Universitetsbyen.
Drøftelse og beslutning om forslag til grafisk særkende og kernefortælling for Campus 2.0
Styregruppen støttede udarbejdelse af kernefortælling og grafisk særkende til brug i
kommunikationen om AU’s fysiske udviklings- og byggeprojekter. Styregruppen ønskede, at arbejdsgruppen bag forslaget arbejder videre med farver og sprog.

Aarhus Universitet

Tlf.:
Fax:
E-mail:

Orientering fra møde mellem FEAS og AU om principper for beregning af
husleje
Styregruppen tog orienteringen fra møde om principper for beregning af husleje til
efterretning. Emnet vil blive sat på dagsordenen på det kommende møde.
Orientering om udarbejdelse af helhedsplan for AU’s aktiviteter på Katrinebjerg
Styregruppen tog orienteringen om arbejde med helhedsplan for Katrinebjerg til efterretning.
Styregruppen tog orienteringen om eksamenshal til efterretning og gav opbakning til,
at FEAS undersøger mulighederne for etablering af eksamenshal i bygninger beliggende i Viby tæt på letbanen.
Orientering om det videre arbejde med vinderprojekt for Aarhus BSS i
Universitetsbyen
Styregruppen tog orienteringen om det videre arbejde med vinderprojektet for Aarhus BSS’s byggeprojekt i Universitetsbyen til efterretning.
Læs om vinderprojektet her.
Orientering om udarbejdelse af oversigt over cykel-p på campus
Styregruppen blev orienteret om AU’s cykel-kort, som indeholder oversigt over cykelparkeringspladser og pumpestationer på campus.
Se cykelkortet her.
Afrapportering vedr. udviklings- og byggeprojekter
Styregruppen tog afrapporteringerne vedr. udviklings- og byggeprojekter til efterretning.
Se oversigt over igangværende udviklings- og byggeprojekter.
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