Kære naboer
Hermed følger et sidste nyhedsbrev fra Novozymes Innovation Campus.
753 Zymers er flyttet ind – og huset er indviet
Den 7. juni var en stor dag, da snoren blev klippet til Innovation Campus. Det skete da vores CEO
Peder Holk Nielsen sammen med borgmester Sofia Osmani og vores venskabsklasse på
Trongårdskolen klippede snoren og officielt
erklærede Innovation Campus for åben.
Forud for åbningen var der gået nogle
spændende uger, hvor i alt 753 Zymers
flyttede ind i de nye kontor- og forskningsfaciliteter. Tak til alle jer, der tog jer tid til at
kigge forbi vores indvielse og for den
interesse, I viste ved vores forskellige
stationer, hvor I bl.a. kunne høre om, hvordan
Novozymes arbejder med svampe, bakterier
m.m. TV2 Lorry var med til åbningen, og I kan
se deres indslag her.

Beach Volley bane
Som nogle af jer måske har bemærket, er
vores udenoms arealer blevet beriget med
en Beach Volley bane. Denne blev indviet
ved en første uformel turnering fredag
eftermiddag, hvor mange Zymers havde
fundet sportstøjet frem og spillede i et par
timer, inden regnen satte et brat stop for
spillet.
Vi håber, at I som naboer til Innovation
Campus også får lyst til at benytte Beach
Volley banen, når vi ikke bruger den og
være med til at passe godt på den. Medbring blot egen bold.
Resten af aktiviteterne langs naturstien er vi som tidligere nævnt i dialog med kommunen
omkring.
LIFE
Byggeriet af LIFE læringscentret nærmer sig. I begyndelsen af september starter etableringen af
selve byggepladsen. LIFE laver en ny, midlertidig byggepladsvej øst for rundkørslen på
Rævehøjvej ned langs skovbrynet ved Force instituttet. Byggepladsvejen fører hele vejen ned til
selve byggepladsen, som bliver etableret umiddelbart øst for fredskoven. Al trafik til
byggepladsen kommer til at foregå ad byggepladsvejen, og i det første halve år fra byggestart
kan der forventes en del tung trafik. Der vil naturligvis blive skiltet på behørig vis, så
trafiksikkerheden er i orden. Hele byggepladsen bliver afskærmet med trådhegn, så man ikke
forvilder sig ind på pladsen uden ærinde. I den forbindelse føres naturstien nord om
byggepladsen og ind gennem fredskoven, så natursti-forbindelsen forbliver intakt.
Omkring 1. november forventes det, at selve byggeriet af LIFE læringscentret begynder med de
første udgravninger og fundaments-arbejder. Byggeriet forventes afsluttet i første kvartal 2021.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål omkring byggeriet, er I velkomne til at skrive til
projektdirektør Christian Østerby Knudsen, cok@ramboll.dk eller byggeleder Niels Thorald
Rasmussen, nt@ntcon.dk
Tak for denne gang
Med disse ord vil vi gerne sige tak til jer for den engagement og interesse, I har vist for Novozymes,
Innovation Campus og vores projekt. Det har været en fornøjelse at have denne tætte dialog med
jer som naboer til vores flotte nye bygning.
Fremover skulle I have brug for at komme i kontakt med Novozymes, kan I ringe til vores
hovednummer på 4446 0000. ’NZLyngby-postkassen ’vil blive deaktiveret.
Vi ønsker jer en rigtig god sommer.
Med venlig hilsen
Pia Botting Degn og Linda Helene Løvenhøj

