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Kunskapsmiljöer för drygt en miljard i
Skåne
Akademiska Hus satsar de närmaste åren drygt en miljard kronor för att möta
framtidens behov av forsknings- och utbildningslokaler vid de skånska
universiteten och högskolorna med tyngdpunkt på Lunds universitet.
Satsningarna uppmärksammas i samband med att en världsledande arkitekt,
John Meachem, föreläser vid seminariet ”Stad i kunskapens ljus” på
Biomedicinskt centrum i Lund i dag.
– Kunskapssverige växer kraftigt efter de senaste årens stora investeringar i
forskning och högre utbildning. Tillsammans med universitet och högskolor
har vi därför beslut och planer till projekt för 16 miljarder i hela Sverige,
varav drygt en miljard i Skåne, säger Unni Sollbe, regiondirektör för
Akademiska Hus Syd.
Det pågår en rad olika satsningar i regionen, bland annat på området för
Lunds Tekniska Högskola. Ett exempel är Arkitekturs huvudbyggnad som
uppgraderas och verksamhetsanpassas med både sammanbundna ytor och
mer renodlade ritsalar. Som ett värdefullt tillskott skapas en livfull
utställningshall som även fungerar som entré och central mötesplats mellan
två utbildningar.
I dag anordnar Akademiska Hus en föreläsning på Biomedicinskt centrum i
Lund. Huvudtalare är John Meachem, världsledande arkitekt inom
kunskapsmiljöer och en av hjärnorna bakom företaget Googles omtalade
huvudkontor Googleplex. Till detta spektakulära bygge har inspirationen
bland annat hämtats från olika campusmiljöer.
– Svenska universitet och högskolor konkurrerar på en internationell
kunskapsmarknad och kräver därför den allra senaste expertisen inom

kunskapsmiljöer. Vi ser det som vårt ansvar att i dialog med lärosätena ge
dem möjlighet att möta framtidens utmaningar och expandera, säger Mikael
Lundström, Akademiska Hus vd och koncernchef.
Om föreläsningen:
Tid: torsdag 11 november klockan 10.00–11.30
Plats: Belfragesalen, Biomedicinskt centrum, Lund

För mer information:
Unni Sollbe, regiondirektör Akademiska Hus Syd
Tel: 046-31 13 20
E-post: unni.sollbe@akademiskahus.se
Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på
med. Inget annat. Genom att helt fokusera på den akademiska världen har vi
samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet
när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på nära 50
miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största
fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en
projektportfölj på sexton miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till
mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se
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