Rutiner för bokning och nyttjande av GreenPark, Campus lokal i Mindpark
Lokalen på andra våningen, i Mindpark, är en gemensam lärosal på Campus Helsingborg och
omfattar:
GreenALC – en öppen yta anpassad för undervisning enligt ALC-konceptet. ALC-salen har 36 platser
med flexibel möblering. Stolar och bord har hjul. Borden kan vikas ihop. Det finns en projektor, en
duk, en mobil skärm 75”, högtalare, talförstärkning och tre mobila whiteboardtavlor. Vidare finns två
sittpallar samt två runda höj- och sänkbara bord.
GreenOffice – kontorsrum med 4 arbetsplatser, höj- och sänkbara skrivbord, whiteboardtavla.
GreenMeet – mötesrum för upp till 5 personer, fast skärm, videokonferenssystem, mobil
whiteboardtavla.
GreenLounge – mötesrum för 3-4 personer, whiteboardtavla, soffa.
Därutöver finns universitetets trådlösa nätverk (Eduroam/LU Guest) och en kopiator/skrivare som
både studenter och anställda kan använda med sitt LU-kort. Eventuella problem med den tekniska
utrustningen anmäls till Servicedesk. Önskar ni boka teknisk support mejla till reception@ch.lu.se.
Se sid två för enkel skiss över Mindpark.
Bokningsalternativ för GreenPark
Alternativ 1: Greenpark-hela
Detta bokningsalternativ innebär att man har tillgång alla rummen i GreenPark.
Alternativ 2: GreenALC, GreenOffice, GreenMeet eller GreenLounge
Vid bokning av ett specifikt rum, har andra tillgång till övriga rum och man får räkna med en viss
rörelse i området.
Notera att hyresgäster i Mindpark har tillgång till pentry och toalett i den gemensamma delen (den
ytan har vi ingen ensamrätt till).
Prissättning
Priser anges i olika tidsperioder 08:00-10:00/10:00-15:00/15:00-08:00 (som för övriga bokningsbara
lokaler på Campus). Max debitering per dag är 8 timmar.
Alternativ 1:
355:-/590:-/445:- (en prisnivå högre än Alt. 2)
Alternativ 2:
Green ALC: 325:-/535:-/405:- (samma som nya ALC-salen E218)
GreenOffice, GreenMeet eller GreenLounge: 125:-/205:-/155:-

Bokning av Greenpark
Önskemål om bokning görs enligt samma rutin och tidsplan som för övriga salar på Campus, liksom
eventuell avbokning, till funktionsadressen lokalbokning@ch.lu.se.

Tillträde och öppettider
Mindpark har normalt öppet mellan 08.00-17.00 varje vardag, och då är även reception och servering
tillgänglig.
Vid bokningar hämtas en tagg (nyckel) ut i Mindparks reception, efter avslutad föreläsning/ar eller
aktivitet återlämnas taggen på samma ställe. Återlämning av tagg (nyckel) senare än 17:00 görs enligt
överenskommelse med Mindparks reception. Ansvarig person från Lunds universitet har mandat att
kvittera ut taggen under förutsättning att namnet framgår av bokningen.

Stimulera fler aktörer att nyttja Mindpark
För att skapa en dynamisk och interaktiv miljö i Mindpark är det viktigt att många
aktörer/verksamheter, både på Campus Helsingborg, men även från andra delar av universitetet vill
närvara i lokalen och förlägga aktiviteter dit. Exempel på aktörer är SoPact, Venture Lab, LU
Innovation, Uppdragsutbildning, Campus Vänner mf l. Utvecklingsenheten kommer därför att inleda
ett aktivt arbete för att attrahera fler aktörer och event till lokalen.

Fortsatt utveckling till studiomiljö
För närvarande pågår ett arbete med att utveckla en studiomiljö i lokalen. Det behövs anpassningar i
from av teknik, akustik och ljus för professionell film- och ljudproduktion. Arbetet leds av
Institutionen för strategisk kommunikation och ytterligare information kommer allt eftersom arbetet
fortskrider.

Skiss över lokalen på Mindpark

