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 Petra Stenberg 

är kommunika

tionsansvarig 

på Akademiska 

Hus. 

 I 
Akademiska Hus kontorsfastighet på Kungsgårds
vägen i Alnarp finns redan några företag. Men till vå
ren kommer det att bli betydlig livligare när Mejeriet 

Meeting Point slår upp portarna på ett helt vånings
plan i den gamla mejeribyggnaden. Det nya företags
hotellet kommer att rymma ytor om 700 kvadratme
ter, upp delade på 13 kontorsrum, kök och mötesrum. 
Under de närmaste månaderna kommer dessa ytor att 
renoveras och få nya glaspartier och ytskikt. Väggarna i 
korridorerna, mellan kontorsrummen, ska förses med 
anslagstavlor där företagen får möjlighet att kommuni
cera sin verksamhet och vad som står på agendan. 

– Vi vill att verksamheterna ska samverka och 
inspireras av varandra. På det sättet skapas synergi

effekter och de kan växa, förklarar Petra Stenberg, 
kommunikationsansvarig på Akademiska Hus. 

Företagshotellet kommer även att fungera som en 
inkubator, där till exempel studenter i Alnarp ges möj
lighet att testa sina idéer. 

– Vi gör detta tillsammans med SLU. Det handlar om 
att ta hand om kunskapen och kreativiteten på univer
sitetet, säger Petra Stenberg. 

Blir mötesplats för alla
Färgerna på interiören i Mejeriet Meeting Point kom
mer att präglas av platsen och verksamheterna i Al
narp. Det blir alltså kulörer hämtade från det gröna 
och lummiga Alnarp och från SLU:s inriktning på land

Alnarp, mellan Malmö och Lund, får ett nytt företagshotell med kon
ferensdel. Med Mejeriet Meeting Point hoppas Akademiska Hus locka 
mindre företag inom den gröna näringen till Alnarp i Lomma kommun.  
 – Jag tror verksamheter inom den sektorn vinner mycket på att finnas 
här, säger Berit Christenson, förvaltare på Akademiska Hus.  text & bild: Henrik Ekberg

 Berit Christensson arbetar 

som förvaltare på Akade

miska Hus i Alnarp. 
skapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och jord 
och skogsbruk. Bakom utformningen av inredningen 
står Kanozi Arkitekter. I delar av husets första plan 
kommer även Akademiska Hus att skapa konferens 
och loungeutrymmen. Dessa lokaler blir tillgängliga 
för såväl hyresgäster i företagshotellet som för andra 
verksamheter i området. 

– Där kommer man att kunna arrangera mindre 
seminarier eller kanske ta en after work. Det blir en 
mötesplats för alla, även för invånarna här i Alnarp. Lo
kalerna kommer man att kunna boka med hjälp av en 
app, berättar Berit Christensson.

Men det är inte det enda som är på gång i Alnarp. 
Till exempel ska området utanför universitets huvud
byggnad Alnarpsgården göras mer attraktivt och levan
de. Bygget av den nya forskningsanläggningen Biotro
nen pågår också för fullt, ett projekt som kommer att 
locka fler forskare till Alnarp. 

– Även de kommer att kunna hyra in sig på företags
hotellet. Vi sår ett frö med den här satsningen och jag 
är säker på att den gröna näringen kommer att växa 
sig ännu starkare här, säger Berit Christensson.  ¶

Mejeriet

MEETING POINT
ska locka fler gröna företag till Alnarp

FÖRETAGSHOTELL. Mejeriet Meeting Point 

blir namnet på det nya företagshotell som 

Akademiska Hus nu skapar i den befintliga 

kontorsfastigheten på Kungsgårdsvä

gen i Alnarp. Företagshotellet 

kommer att rymma kontors

ytor om cirka 700 

kvadratmeter. 

HUVUDBYGGNAD. Området 

utanför SLU:s huvudbygg

nad ska göras mer attraktivt 

och levande. 

MEJERI. Detaljer från 

lokalerna minner om 

tiden då det var mejeri

verksamhet i huset. 

BILD: AKADEMISKA HUS

B
IL

D
: K

A
N

O
Z

I

HYRESMARKNADEN    Utveckling


