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Närvarande 
 
Ledamöter 
Alveteg, Mattias  universitetslektor 
Larsson, Moa student K- och B-sektionen 
Bergquist, Karl-Erik universitetslektor    ordförande 
Lidin, Sven professor 
Schwartz, Jesper student KERUB  
Martinsson, Astrid student W-sektionen  
 
Övriga 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
Ohlin, Johan arbetsmiljösamordnare 
von Arnold, Cecilia kommunikatör 
 
Frånvarande 
Ekengard, Erik doktorand 
Granfeldt, Yvonne professor 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Husstyrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
  
§ 2 Föregående mötesprotokoll 
 
 Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
  
 Ingen anmäld övrig fråga. 
 
§ 4 Meddelanden 
  
 Husprefekten meddelar att: 
  

- Miljöförvaltningen har bedömt, via en skrivelse daterad 2015-03-03, att 
Kemicentrum inte behöver fortsätta arbetet med sanering av KCs processvatten. 
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KC ska dock fortsätta göra 10-dygnsmätningarna av processvattnet två gånger per 
år. 

- Den 21 april kommer Räddningstjänsten Syd till Kemicentrum för tillsyn och 
genomgång av KCs arbete med SBA, systematiskt brandskyddsarbete, 

- Ett överklagande har skickats in till Räddningstjänst Syd av institutionen för 
kemitekniks avseende på deras tillstånd för brandfarlig vara. 

 
 Byggsamordnaren meddelar att  
 

- Det under natten till 6 april var ett ventilationsavbrott som utlöste larm i hus I. 
- Räddningstjänsten Syd har under en avsyning vid institutionen för 

livsmedelsteknik i samband med tillståndsansökan för brandfarlig vara i hus V 
anmärkt på felaktigt installerad regleringscentral av etangas i livsmedelshallen. 

 
 Arbetsmiljösamordnaren meddelar att ett möte om hantering vid kris och katastrof- 
 situationer på KC kommer att äga rum den 29 april med KCs prefekter och 
 husprefekt. 
 
§ 5 Aktuella byggfrågor 
 
 Byggsamordnaren meddelar att under vecka 18 kommer byggställningar att ställas  
 upp utanför hus II för förberedelse inför byte av fönster och radiatorer som startar i 
 vecka 19. 
 
§ 6 Omklädningsskåp på plan -1 
 
 Byggsamordnaren redogör för flytt av omklädningsskåp på plan -1 för att skapa  
 mer plats för läsplatser och kostnader för bord och stolar för läsplatser.  
 Total kostnad för omflyttningen inklusive möbler och eluttag uppskattas till  
 100 kkr. Omflyttningen av omklädningsskåpen kommer äga rum under sommaren 
 2015. 
 
 Husstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
 Handling: bilaga § 6 
 
§ 7 Café Ester 
 
 Ann-Christin Wikander meddelar att entreprenören Mötesplats CRC som driver  
 Café Bryggan på IKDC är intresserad av att ta över caféverksamheten på KC från  
 och med september 2015. 
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 Husstyrelsen ser positivt på att ägarna av Möteplats CRC tar över verksamheten på  
 Café Ester. 
 
§ 8 Gashantering på KC 
 
 Ann-Christin Wikander redogör för ett förslag att underlätta hanteringen av gasinköp 
 vid KC. Framöver skall gas beställas direkt av inköparen på institutionen/avdelningen  
 där kostnaden för gasen skall bokföras. Det betyder att institutionen/avdelningen  
 som beställer gas måste ha ett eget kundnummer hos gasleverantören. Gasen levereras  
 till vaktmästeriet som kvitterar leveransen som sen ställs i gasförrådet för  
 hämtning av berörd institution/avdelning. Inventering av gasflaskor ansvarar 
 institutionen/avdelningen själv för. 
 
 Husstyrelsen beslutar enligt förslaget och ger Ann-Christin Wikander i uppdrag att  
 informera berörda om den nya hanteringen av gasinköp och leverans. 
 
§ 9 KCs gästbostäder 
 
 Ann-Christin Wikander redogör för arbetet kring hantering av KCs gästlägenheter  
 och ambitionen att effektivisera arbetet som både är tungt och energikrävande. 
 
 Husstyrelsen uppdrar till Ann-Christin Wikander att planera för ett  
 informationsmöte med verksamheten på KC kring dessa frågor. 
  
§ 10 Studentärende 
 
 Moa Larsson önskar besked om gällande regler för avlastning från bil utanför ingång  
 A till studenternas uppehållsrum.  
 
 Husstyrelsen meddelar att det inte finns någon avsatt lastplats och att biltrafik skall  
 undvikas på gångbanan. Om avlastning måste göras får det inte ske mitt för  
 ingångarna och man får inte lämna bilen utan förare på plats. 
 
 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 


	Närvarande
	Ledamöter

	Frånvarande

