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Närvarande 
 
Ledamöter 
Granfeldt, Yvonne professor 
Alveteg, Mattias  universitetslektor 
Bergman, Eric student K- och B-sektionen 
Bergquist, Karl-Erik universitetslektor    ordförande 
Lidin, Sven professor 
Martinsson, Astrid student W-sektionen  
 
Övriga 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
von Arnold, Cecilia kommunikatör 
Wikander, Ann-Christin intendent  § 5 
 
Frånvarande 
Ekengard, Erik doktorand 
Jephthah, Stephanie student KERUB  
 
 
 
§ 
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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Husstyrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning. 
  
§ 2 Föregående mötesprotokoll 
 
 Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
  
 § 12a Nästa möte med husstyrelsen. 
 
§ 4 Meddelanden 
  
 Administrativa chefen meddelar att: 
 

- Nuvarande entreprenör på Café Ester har sagt upp sitt avtal och lämnar 
Kemicentrum 30 juni 2015. LU byggnad har inlett arbetet med att hitta en ny 
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entreprenör till Café Ester som kan starta verksamheten till terminstarten ht 
2015, 

- Johan Ohlin kommer kalla till ett möte med prefekterna för att gå igenom Kris 
och katastrofpärmen. 

 
 Kommunikatören meddelar att KC-guiden är under revidering. 
 
 Husprefekten meddelar att det arbetats fram en skiss att flytta studenternas  
 omklädningsskåp på plan -1 för att skapa mer plats för bord och stolar till  
 studenterna.  
 
 Handling: Bilaga § 4 
   
§ 5 Familjelägenheter på Möllevångsvägen 
 

 Ann-Christin Wikander redogör för behovet av renovering av familjelägenheterna på  
 Möllevångsvägen. Totalt finns 11 tvåor och en trea på Möllevångsvägen, varav två  
 stycken av tvåorna redan är renoverade. 

 
 Husstyrelsen ger Ann-Christin Wikander i uppdrag att ta in kostnadsförslag på  
 renovering av familjelägenheterna och kostnader för ett blockhyresavtal på  
 familjelägenheterna för Möllevångsvägen. 
 
§ 6 Aktuella byggfrågor 
 
 Tommy Ljungdell meddelar att Akademiska Hus under sommaren 2015 kommer 
 byta ut fönster och radiatorer i hus II. 
 
§ 7 Bokslut 2014 
 
 Administrativa chefen redogör för bokslutet för 2014. 
 
 Handling: Bilaga § 7 
 
§ 8 Samordningsansvar SBA på KC 
 
 Husprefekten redogör för förslag på vad som ingår i ett samordningsansvar för  
 systematiskt brandskyddsarbete på Kemicentrum enligt bifogad bilaga. 
 
 Husstyrelsen beslutar enligt förslaget med tillägg att samordningsansvarig även skall  
 vara kontaktperson gentemot Räddningstjänsten och andra tillsynsmyndigheter. 
 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL nr 1/2015 
KEMICENTRUM Sammanträdesdatum 
Husstyrelsen 2015-02-17 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 Handling: bilaga § 8 
 
§ 9 Tillståndsansökan brandfarlig vara 
 
 Husprefekten redogör för statusuppdatering av arbetet med  
 tillståndsansökan av brandfarlig vara och meddelar att e-post har kommit från  
 Räddningstjänsten Syd angående reservkraft för oavbruten ventilation vid elavbrott. 
  
§ 10 Finansiering av KCs verksamhet för hyresgäster som inte är anställda på  
 LTH/NF 
 
 Med anledning av att Kemicentrums lokaler hyrs ut till andra institutioner och  
 externa verksamheter som ej är verksamma inom LTH eller naturvetenskapliga  
 fakulteten behövs finansieringen av husstyrelsens kostnader ses över. 
  
 Husstyrelsen ger Administrativa chefen i uppdrag att se över finansieringen av  
 husstyrelsens kostnader för institutioner och andra externa verksamheter ej  
 verksamma inom LTH eller naturvetenskapliga fakulteten som finns på  
 Kemicentrum. 
 
§ 11 Studentärende 
 
 Inget att rapportera 
 
§ 12 a Nästa möte med husstyrelsen 
  
 Nästa möte med husstyrelsen beslutas äga rum 8 april 15.15 
 
 
 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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