
Alle institutter ved Nat og Tech har fået tilbudt hjælp til varemodtagelse og der vil der være etableret varemodtagelse og 
håndtering af pakker ved alle enheder.  

Lokalitet Tekst evt. telefonmumre 
Foulum Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der er 

medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i 
bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes' 

 
Flakkebjerg Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der er 

medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i 
bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes' 

Morten 22291720, 
Ebbe 20803424, 
Jeppe 93508180, 
Michael 20278390, 
2127 8802 

 

Aarslev Der er arrangeret varemodtagelse og der er 
medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i 
bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes' 

 

Roskilde, Risø Varemodtagelse i bygning 7418 i tidsrummet på                                                                        
hverdage man-tors 08.15-15.30 fredag 08.15-14-30 

9116 9919 

 
Bioscience Silkeborg, Kalø             Varemodtagelse som normalt indtil 22/12               

 

NAVITAS og den sydlige del af 
Universitetsparken og 
Vennelystparken 

Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der er 
medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i 
bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes' 

2464 4869 

 

Katrinebjerg Åbogade 34 og 
Helsingforsgade 14 

Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der er 
medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i 
bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes' 

9350 8416 

 

Forskerparken, Gustav Wieds Vej 10  Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der er 
bygning 3130 medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i 

bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes' 
 

iNano, Bygning 1590 og 1591 Der arrangeres varemodtagelse og skiltning. 
Der vil være medarbejdere til stede, der sikrer at varene 
kommer ind i bygningen og særlige varegrupper kan 
beskyttes' 

Langelandsgade 144, Kemisk 
Institut bygning 1510 

Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der er 
medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i 
bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes' 

 

Ny Munkegade, bygning 1520, 
bygning 1530 og bygning 1540 

 
 

Bygning 1130-1131, 
Molekylærbiologi 

Der arrangeres varemodtagelse og skiltning. Der vil være 
medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i 
bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes' 
 
Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der er 
medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i 
bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes' 

 

Bygning 1135. Biologi Der arrangeres varemodtagelse og skiltning. Der vil være medarbejdere til stede, der 
sikrer at varene kommer ind i bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes.  

 
Bygning 1100. Steno Museet Der arrangeres varemodtagelse og skiltning. 
Agro Food Park 48 (institut fødevarer) 


