
Sälja

närproducerat
Synliggöra

verksamheten

och göra den

lättillgänglig

Integrerat

ute/inne

Hållbarhet i

alla vägval.

Holistiskt

perspektiv

Sticka ut 

Digitalt och

fysiskt

Möten och

samarbeten

mellan

människor

Skärmar som

visar upp vad

som händer

både på

campus och

andra platser 

En plats man vill

vara på,

välkomnande för

alla. Studenter,

anställda, besökare,

företag, turister

Växtlighet, ljus,

stora fönster

som skapar en

känsla av ute

inomhus

När du

besöker oss:

Uppleva

hållbart SLU

Leva som vi

lär

Sudda bort

gräns ute &

inne - stora

fönster

Forskning &

utbildning

nyckelverksamhet

skall få sin plats.

Skapa

arbetsro

Grönt som

ID

Konst & kultur

som

attraktionsfaktor

Alnarp som

ett

skyltfönster

Bygger hållbart -

ligger i

framkanten -

vatten - cirkulärt

byggande

Lekfullhet -

prova nytt

Öppenhet för

allmänhet,

samverkan -

bjuda in

Utemiljön

minst lika

viktig som

inne

Inne får ej

glömmas i

utemiljön

Spektakulärt

Work in

progress -

här händer

det nåt!

Cirkulära

val i alla led

Återanvänt

och nytt

Satsar på

människans

behov tex ren

luft och god

arbetsmilö

Lyfta fram

estetiska

aspekterna av

forskning

Digitalt i

kombination

med fysiska

miljön

Projicera

bilder/filmer

på

husväggar

Märka att vi

byggt på ett

annat sätt!

Profilerande

val

Gröna mjuka

miljön i kontrast

till den vassa

forskningen

Signalera -

inte vilken

verksamhet

som helst

Påtagligt

annorlunda

Zoner för

platsens olika

funktioner

som möts

Myllra av

aktivitet

och

människor

Jobba med

kontrasterna

som styrka

Sömlös

digitalmiljö,

wifi överallt

Digital

vägvisning,

guidning,

synliggörande

Det ska märkas

att vi inte är

KTH, Frescati

eller liknande

Blandar det

högteknologiska

med det gröna

Bakom

glasväggen kan

jag se ett labb av

högsta intern

klass

En behöver

inte vara

expert för att

förstå

litegrann

Digitala skärmar så

att vi kan

interagera med

dem som inte är på

plats (från Umeå till

Kuala Lumpur)

Möjlighet

att stanna/

övernatta

Skapa

mötesplatser -

parken ansluter

till byggnader

Alla sinnen

skall uppfatta

att "här händer

något"

Uppfattas

som en

vacker plats

Förtätning

behövs för att

skapa

förutsättningar

för möten

Kopplingen till

hightech och att

det pågår

världsledande

forskning i

området.

Ekologiskt

Fysiskt

fyrtorn -

centrum -

hjärta - dit

taxin går

Utmana

konventioner

Spontana

och

planerade

möten

Människor

kommer

nära

varandra

Miljöer för

görande

ytor där olika

verksamheter

möts

det ska vara lätt

att se vad som

händer här i

vardagen i

realtid

Sinnligt och

återhämtning

Stick out!

Digital and

physical

Sustainable

in all

directions.

Holistic

perspective

Integrated

outside/inside

Make the

departments

visible and

easy to reach

Meetings and

collaborations

between

people

Create meeting

places - the park

connected to the

buildings
Possibility

to stay

overnight

Spontaneous

and planned

meetings

Enviroments

for doing

Densification

is needed to

create

conditions for

meetings

Open for the

public,

cooperation-

inviting

Zones

for various

functions to

meet

People

coming closer

to one

another

Crowded

with activity

and people

Creating

peace of

mind

Seemless

digital

environment 

with WiFi

everywhere

Digital

gudiance,

guidance,

visualisation

Mixing

high tech

with

greentech

Digital screens so

that we can

communicate with

those that are not in

the same place (from

Umeå to Kuala

Lumpur)

Digital in

combination

with the

physical

environment

Project

images/film

on building

walls

Spectacular
Challenge

conventions

Work in

progress -

things are

happening

here!

It should be

made clear we

are not KTH,

Frescati or

similar

Phsical

lighthouse -

centre - heart -

where the taxi

goes

Clear that

we are

different

Work with

contrasts as

a strength

Green as

an ID

Art & culture

as an

attraction

factor

Recycled

and new

Make it clear we

are built in

another way! A

choice as part of

our profile.

Circular

choices in

all parts

Ecological

When you visit

us you

experience a

sustainable

SLU

Live as we

teach

Building

sustainably - lying

at the forefront -

water - circular

construction

Investing in

peoples needs

e.g. clean air and

good working

environment

Soft green

environment

in contrast to

the sharp

reserach

Inside shall

not be lost in

an outside

environemnt

Outside

environment is

at least as

important as

the inner

Sensual and

invigorating

Playfulness -

try new

things

Vegetation, light

large windows that

create a feeling of

the outdoors

inside

Accepted

as a

beautiful

place

Erase the

boundaries

between

outside and in -

large windows

One doesn't

need to be an

expert to

understand a

little.

Behind the

glass wall I can

see a lab of the

highest internal

class it should be

easy to see

what is going on

here daily in

real-time

Sell near

produced

products

Highlight the

ethical

aspects of

research

a place where

different

departments

can meet

A clear signal

- this is not

just any

department

Research &

teaching as a

key activityu

must get its

place 

Alnarp as

a  display

window

Every sense

should feel that

"here is a place

where things

happen"

Connections to high

tech and that there

is ongoing worlds

leading research in

the area.
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