
HYGIEN-FAKTORER

(funktionella)

GÖR MIN ARBETS/

STUDIEDAG ENKLARE

EN ATTRAKTIV

ARBETS/STUDIEPLATS

OCH CAMPUSMILJÖ

FÖR MIG

Sälja

närproducerat

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

attraktions-

faktor

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.

Förstärk

dualiteter

Sömlös

digitalmiljö,

wifi överallt

Digital

vägvisning,

guidning,

synliggörande

Det ska

märkas att vi

inte är KTH,

Frescati eller

liknande

Blandar det

hög-

teknologiska

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

Upplevelsen av platsen med värdeskapande på olika nivåer


