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Den 16 januari 2019 var ännu en milstolpe i Linnéuniversitetets historia när ”Den stora flytten” av-
slutades med ett flyttkalas. Om två år invigs det nya Linnéuniversitetet vid Universitetskajen, men 
redan nu har drygt 400 anställda och 70 procent av universitetets studenter flyttat in i nya lokaler.

Visste du att redan1639 föreslogs 
staden att flytta till Kvarnholmen 
från Gamla stan. 1647 förstördes 
stora delar av Gamla stan av en 
brand och året efter började 
byggnationen av Kvarnholmen.

Möt Jonas och några av människorna som 
gör vårt universitet levande.
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Den stora flytten på 
1600-talet

”Utbildningen är 
så bred att jag kan 
välja hyfsat fritt”

Historiska 
Kalmar!

Universitets-
livet!
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Vårterminen 2019 är i gång och Universitetskajen, Pedalstråket och de nya universitetslokalerna sjuder av liv och rörelse. Efter att ha varit 
placerade i olika delar av Kalmar är nu fakulteterna för hälso- och livsvetenskap, konst och humaniora, samhällsvetenskap och teknik 
samlade i husen Magna, Radix och Vita. Alla studenter utom de som studerar vid Ekonomihögskolan har nu flyttat till Universitetskajen. 
Hösten 2017 började Ted Durdel och Christel Olsson, huvudprojektledare för Universitetskajen, att planera för universitetets två flyttka-
las. Vid första flytten i augusti förra året flyttade hundra personer från institutionen för biologi och miljö in i Hus Vita. I november startade 
den andra flytten, ”Den stora flytten”, som var klar strax innan jul.

Fakta
”Den stora flytten” inleddes i 
november och pågick i cirka sex 
veckor. Medarbetarna har själva 
varit involverade på olika sätt, och 
har fått stöd av projektgrupp och 
flyttkoordinatorer.

Husen
Hus Magna rymmer fakulteten 
för teknik som innefattar bland 
annat Sjöfartshögskolan.
Hus Radix rymmer fakulteterna 
för konst och humaniora, och 
samhällsvetenskap.
Hus Vita rymmer fakulteten för 
hälso- och livsvetenskap.
Hus Forma öppnar höstterminen 
2019 och rymmer Ekonomihög-
skolan.
Hus Stella öppnar preliminärt vid 
årsskiftet 2020/2021 och rymmer 
universitetsbiblioteket och info-
center.
Merparten av universitetsförvalt-
ningen ska flyttas till Hus Culmen 
som också öppnar preliminärt vid 
årsskiftet 2020/2021

– Det är fantastiskt roligt att se hur nya lokaler och stråk 
fylls av förväntansfulla studenter och medarbetare, och att 
logistik och flöden fungerar som det är tänkt trots fortsat-
ta byggnationer. Det har varit några känslosamma veckor, 
med mycket skratt och en del tårar. 

Ted Durdel, kommunikatör Linnéuniversitetet.

– Allt har gått enligt tidsplanen. För att både med-
arbetare och studenter ska känna sig välkomna och 
samtidigt göra ett slags avstamp anordnade vi flyttka-
las med tårta och tal den 16 januari. Alla medarbetare 
fick dessutom ett välkomstbrev på sina arbetsrum vid 
inflyttningen. När höstterminen startar 2019 kommer 
alla studenter vid Linnéuniversitet i Kalmar att vara 
verksamma på Universitetskajen.

Christel Olsson, Linnéuniversitetet


