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I dette nyhedsbrev kan du læse om åbent hus på byggepladsen den 29. august - og du er inviteret.
Samtidig er der status på arbejdet på byggepladsen, film fra rejsegilde og nyt om et spændende
lærlingeprojekt på LIFE Campus.

Åbent hus på byggepladsen
Som et særligt tilbud til alle naboer til LIFE Campus, vil LIFE gerne invitere til åbent hus på byggepladsen
lørdag den 29. august mellem kl. 10 og 14. Her får I mulighed for at opleve vores spændende byggeri og
vi planlægger at afholde flere rundture i løbet af dagen, som man kan vælge imellem.
Der vil blive sendt en invitation ud i august pr. mail, hvor man kan tilmelde sig.

Rejsegilde på LIFE Campus
Det har været nogle travle måneder på
byggepladsen ved LIFE Campus. En
stor milepæl blev nået onsdag den 10.
juni, for det var blevet tid til at afholde
rejsegilde. Den sidste tagplade i
tagkonstruktionen blev hejst på plads
samme dag, og alt var klar til rejsegilde.
Det var planen at invitere alle
håndværkere, entreprenører og mange
andre gæster, men coronakrisen gjorde
det ikke muligt at samle mere end 50
personer på byggepladsen til taler, øl og
pølser som traditionen byder.
Af den årsag valgte LIFE at live-streame rejsegildet fra byggepladsen, så mange kunne se med. Derfor
har vi også muligheden for at lade dig kigge med på talerne fra blandt andet LIFEs direktør Christine
Antorini.
På dette YouTube-link kan du se rejsegildet, der varer 14 minutter: https://youtu.be/f9TYi0MLk1k
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Nyt fra byggepladsen
På LIFE Campus har vi netop færdiggjort råhuset. Dermed er alle de tunge aktiviteter og tilhørende trafik
afsluttet. På byggepladsen er vi gået i gang med installationerne inde i huset samt tag og facade
udvendigt. I løbet af de kommende måneder vil huset ændre karakter, glasfacaden vil blive monteret og
hen på efteråret vil de karakteristiske udvendige træsøjler rejse sig.
Der kommer flere håndværkere på pladsen og vi har måtte udvide parkeringsarealet uden for
byggepladsen. Samtidig har vi tydeliggjort skiltningen, hvor byggepladsvejen møder Rævehøjvej, så vi
undgår ulykker og farlige situationer.
I tørre perioder kan det støve en del fra byggepladsen og byggepladsvejen, men vi forsøger at holde
støvgenen nede ved regelmæssig vanding af alle arealerne.

Sydøst for byggepladsen har vi oplagret en del sand fra udgravningen. Sandet har nogle steder dannet
næsten lodrette skrænter, og svaler har benyttet disse skrænter til at bygge reder i. Vi skal bruge sandet
til retablering omkring bygningen, men dette arbejde udføres først til efteråret ,og svaleungerne kan nå at
flyve fra reden inden vi går i gang.

Flytning af hegn og sikkerhed
De første landskabsarbejder er begyndt, og vi har i den forbindelse flyttet byggepladshegnet og omlagt
stien ind gennem skoven. Vi gør os umage for, at stien hele tiden er i funktion og forbindelsen fra nord til
syd er intakt. Enkelte omlægninger kan selvfølgelig genere adgangen i nogle få dage og i disse tilfælde
sørges selvfølgelig for behørig skiltning.
På arealet omkring byggepladsen er der borgere, som lufter hunde eller nyder området på anden vis og
der er selvfølgelig plads til alle. Desværre oplever vi også, at nogle forvilder sig ind på byggepladsvejen
og ind på selve byggepladsen – måske blot ved et uheld. For jeres sikkerheds skyld – husk det er en
byggeplads med farlige aktiviteter. I løbet af sommeren vil vi opsætte hegn langs den ene side af
byggepladsvejen, så vi undgår at blande byggepladstrafikken sammen med den gående trafik. Skal man
passere vejen til byggepladsen, bliver man ledt op til fortovet ved Rævehøjvej.
Læringsprojekt for lærlinge på byggepladsen
To dage før rejsegildet var der opstart på et særligt læringsprojekt for alle lærlinge, der er involveret i
byggeriet af LIFE Campus – og dem er der ekstraordinært mange af på byggepladsen.
LIFE har nemlig prioriteret at samarbejde med entreprenører med lærlinge, og hele 25 lærlinge er derfor
med i projektet. Det er mange flere end normalt, og det betyder, at over 15.000 timers arbejde udføres af
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håndværkere under uddannelse. Læringsprojektet skal sikre, at lærlingene får noget ekstra ud af deres
arbejde ved LIFE Campus.

Følg byggeriet LIVE
Du kan altid følge byggepladsen på vores webcam, der optager byggepladsen døgnet rundt. Her kan du
få et fint overblik over byggeriet fra anden sals højde. Klik på linket og tryk på play:
http://iframe.dacast.com/b/147853/c/519716%22
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