
 
LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL nr 4/2014 
KEMICENTRUM Sammanträdesdatum 
Husstyrelsen 2014-09-02 
 
 
Närvarande 
 
Ledamöter 
Ahrné, Siv  professor 
Bergman, Eric student 
Bergquist, Karl-Erik universitetslektor    ordförande 
Jephthah, Stephanie student 
Rensfeldt, Arvid student 
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Övriga 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
Ohlin, Johan arbetsmiljösamordnare 
 
Frånvarande 
Alveteg, Mattias  universitetslektor 
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§ 
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§ 1 Fastställande av dagordning 
  
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 2 Föregående mötesprotokoll 
 
 Föregående protokoll läggs till handlingarna efter att husprefekten meddelat att han  
 kommer ta kontakt med LUs säkerhetschef angående handläggning av tillstånd för  
 brandfarlig vara och insatsplan på KC. 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
 
 §8 a,  Utrymningslarm 
 §8 b,  Utrymningsövning 2014 
 §8 c,  Tillstånd för brandfarlig vara 
 §8 d,  Systematiskt säkerhetsarbete 
 
§ 4 Meddelanden 
 
 Husprefekten meddelar att han varit på ett möte där Susanne Hansson,  
 studentstadssamordnare på Lunds kommun, informerade om nya planerade  
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 studentbostäder på Campus Lund. En del av de planerade studentbostäderna är  
 tänkta att byggas utanför Kemicentrum. Husprefekten kommer att diskutera  
 riskutredning av de planerade bostäderna utanför Kemicentrum med Akademiska  
 Hus förvaltare Christer Nothnagl. 
 
 Siv Ahrné meddelar att hon kommer gå i pension 31 jan 2015. 
  
§ 5 Aktuella byggfrågor 
 
 Husprefekten meddelar att: 
  

- Renovering av hörsal A är klar, 
- Akademiska Hus bytt ut entrédörrarna i entré A,  
- Akademiska Hus förbättrat utemiljön utanför entré A 
- Fönsterbytena i hus III har gått enligt planerna,  
- Radiatorerna planeras bytas ut i hus III under hösten 2014,  

 
§ 6 Halvårsbokslut 2014 
 
 Administrativa chefen redogör för husstyrelsens halvårsbokslut 2014. 
 
§ 7 Studentärende 
 
 Erik Bergman framför klagomål på att borden i studentutrymmet ”Gallien” är  
 instabila.  
 
 Administrativa chefen meddelar att vaktmästare på KC:s administration kommer  
 att  åtgärda borden genom att skruva åt bordsbenen. 
 
 Erik Bergman framför önskemål att ha samma öppettider på ytterdörren vid  
 entré C som entré B och entré A. 
 
 K- och B-sektionen önskar låna café Esters lokal för nollegasquen (middag för 150   
 personer) den 19 september mellan kl 17.00-23.00. 
 
 Husstyrelsen beslutar att K- och B-sektionen kan anordna sin nollegasque i café Esters  
 lokal den 19 september. Husstyrelsen meddelar att detta är ett undantag för 2014.   
  
 Arvid Rensfeldt ställer frågan om hur många personer som får vistas i W-sektionens  
 studentutrymme ”Våtmarken” samtidigt. 
 
 Husstyrelsen ger byggsamordnaren i uppdrag att ta fram gällande uppgifter  
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 för hur många personer som får vistas samtidigt i ”Våtmarken” samt sätta upp en 
 skylt om antalet personer i våtmarken. 
 
 Administrativa chefen påminner studenterna om att det inte är tillåtet att sätta upp  
 informationsblad på KCs toaletter förutom på de tre toaletter som finns utanför  
 studentutrymmena för LTH och NF på plan 0. 
 
§ 8 a Utrymningslarm 
 
 Arbetsmiljösamordnaren redogör för tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket angående  
 ventilationsbortfallet i samband med att ventilationsfläktarna i hus I stannade då en  
 strömskena kortslöts. Arbetsmiljöverket har begärt ytterligare utredning i ärendet. 
 
 Husprefekten kommer ta kontakt med lokalplanerare Mathias Dowler på LU  
 byggnad för vidare diskussion. 
 
§ 8 b Utrymningsövning 2014 
 
 Arbetsmiljösamordnaren meddelar att förberedelse av utrymningsövning 2014 på  
 KC inletts. Arbetsmiljösamordnaren kommer undersöka möjligheten med sms-tjänst  
 för massutskick vid utrymningslarm. 
 
 Husstyrelsen beslutar att fem gasmasker skall köpas in. 
 
§ 8 c  Tillstånd för brandfarlig vara 
 
 Husprefekt meddelar att arbete med underlag för ansökan om tillstånd brandfarlig  
 vara pågår i samarbete med LU Byggnad 
 
§ 8 c Systematiskt säkerhetsarbete 
 

 Olle Söderman meddelar att LTH har fått i uppdrag att fylla i ett formulär angående  
 systematiskt säkerhetsarbete inom ramen för LUs riskarbete. 

 
 Husstyrelsen ger Siv Ahrné i uppdrag att ta upp frågan på nästa prefektråd på LTH. 
 
 
 
 
§ 9 Övrigt 
 
 Husstyrelsen beslutar att nästa möte med husstyrelsen den 21 oktober skall  
 börjar 15.00. 
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Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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