Kære naboer
Hermed årets sidste hilsen fra Innovation Campus på Biologiens Vej.
Vi kan se tilbage på et år, hvor vi i den grad har haft travlt. Heldigvis skrider byggeriet fortsat
planmæssigt frem og vi har stor forventning til at få huset overdraget fra NCC i januar måned. Når
overdragelsen har fundet sted, vil vi gå i gang med at få Campus fra at være et hus – til at være et
Novozymes hjem. Det gør vi bl.a. ved at male vægge i vores identitetsfarver, møblere godt og vel
20.000kvm og implementere mange af de gode ideer, som vi har fået i løbet af byggeperioden. For
eksempel vil vi bygge et såkaldt demolaboratorium, hvor vi overfor vores kunder og partnere kan
demonstrere, hvilken forskel vores enzymer og vores produkter gør i vores alles hverdag. I dag har
vi i Bagsværd et demolaboratorium til vores Household Care division. I kan se, hvad de bl.a.
arbejder med i denne lille julehilsen.
Vi er stolte af vores forretning, og det vil vi gerne vise frem og forklare hvorfor.
Bygge- og projektledelsen har nu boet i bygningen siden 1. oktober og det har været en oplevelse at
være til stede, mens diverse tests er blevet foretaget. I skrivende stund har vi travlt med at foretage
mangelgennemgang – vi er for alvor tæt på at få nøglerne.
Som I formentlig har bemærket er der også stor aktivitet på arealerne udenom Campus. Der bliver
arbejdet hårdt på, at landskabet får det udtryk, som er tiltænkt. Der er blevet plantet rigtige mange
træer og buske, og der kommer mange flere endnu.
Internt i Novozymes har vores kollegaer fået deres flyttedatoer. Noget som mange har ventet med
spænding på at få at vide. Såfremt planen holder har vi flyttet alle ind ved slutningen af maj måned.
I løbet af foråret, vil vi arbejde på, at I kan komme på besøg og se faciliteterne.
Som altid er I velkommen til at kontakte os på nzlyngby@novozymes.com, skulle I have spørgsmål
eller kommentarer.
Med ønsket om en glædelig og fredfyldt jul,
Pia Botting Degn og Linda Helene Løvenhøj
Novozymes
Ps. Fik I læst artiklen i Det grønne område, hvor vores forskningsdirektør var på besøg på
Trongårdsskolen? I kan (gen)læse artiklen ved at klikke her.
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