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Husstyrelsen 2015-09-02 
 
 
Närvarande 
 
Ledamöter 
Granfeldt, Yvonne professor 
Alveteg, Mattias  universitetslektor 
Bergman, Eric student K- och B-sektionen 
Bergquist, Karl-Erik universitetslektor    ordförande 
Lidin, Sven professor  telefonmedverkan, § 7 och § 11 
Martinsson, Astrid student W-sektionen  
Olsson Caroline student KERUB  
Schwartz Jesper student KERUB  
 
Övriga 
Andersson Cajsa bibliotekarie  
Ljungdell, Tommy byggsamordnare  protokollförare 
Wegner Jan ekonom 
Wikander Ann-Christin inköpssamordnare  
 
 
Frånvarande 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Husstyrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 2 Föregående mötesprotokoll 
 
 Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
 
 §11 Blockhyresavtal familjelägenheter 
  
§ 4 Meddelanden 
 
 Husprefekten meddelar: 
 – Nästa husmöte med Akademiska hus och LU-byggnad sker den 10/9. 
 – Fortsatt kvicksilversanering av hus 2 är planerad till den 9/9.  
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– LU-byggnad skall kontaktas för att upprätta ett kontrakt mellan Akademiska hus 
och LU angående avstängning av processavlopp från hus 4. 
Tommy Ljungdell meddelar att omflyttning av klädskåpshallen är klar. 

  
§ 5 Aktuella byggfrågor 
 
 Inga ärenden. 
 
§ 6 Halvårsbokslut 2015 
 
 Jan Wegner redogör för innehållet i halvårsbokslutet. 
 
§ 7 KC bibliotek 
 

– Husprefekten meddelar att arbetsgruppen för arbetsmiljön i biblioteket träffas den 
30/9. 
– Sven Lidin redogör för förslaget om budgetfördelning av de fakultetsdelade 
biblioteken vilket skulle innebära att Kemicentrums biliotek hamnar under 
naturvetenskapliga fakulteten. Beslutet är inte fattat än men är förankrat i 
biblioteksorganisationen och planeras att gälla från 2016. 
– Cajsa Andersson redogör för innehållet i en enkät om bibliotekens service och 
diskuterar behovet av en ny referensgrupp för Kemicentrums bibliotek samt en 
begäran om att biblioteket förslås att ha en permanent medverkan i husstyrelsen. 
 
Husstyrelsen beslutar att ge Cajsa Andersson i uppdrag att ta fram ett förslag, 
tillsammans med prefekterna, så att olika verksamhetsgrenar på KC tillgodoses i 
referensgruppen. 

 
§ 8 Utrymningslarm 
 

Husprefekten och Tommy Ljungdell redogör för ett förslag om en förändring av 
utrymningsstrategin med ett inre och yttre larm för att minska risken för att personal 
och studenter går in på Kemicentrum när räddningstjänst anlänt och stänger av 
klockorna.  
Förslaget skall bearbetas och presenteras på nästa husmöte med Akademiska hus och 
LU-byggnad. 

 
 
§ 9 Utrymningsövning 
 

– Tommy Ljungdell meddelar att höstens utrymningsövning kommer att genomföras 
vecka 42 i ett hus liksom förra årets övning. 
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– Husprefekten meddelar att LU har tecknat avtal med Telia om en SMS-tjänst som 
kommer att användas vid nästa övning, arbetsmiljösamordnaren har skickat ut en 
förfrågan om telefonlistor från avdelningarna.  

 
§ 10 Studentärende 
 

Studentföreträdarna redogör för att det finns ett städproblem mellan de olika 
sektionerna i uppehållsrummen, Husstyrelsen uppmanar sektionerna att diskutera 
fram en gemensam lösning. 
Astrid Martinsson framför synpunkter om informationen till studenter är bristfällig, 
Studentföreträdarna ser positivt på att lägga in sektionernas styrelsemedlemmar i den 
planerade SMS-tjänsten för information vid utrymningar. 

 
§ 11 Övriga frågor 
 

Ann-Christin Wikander redogör för ett förslag från fastighetsägaren på 
Möllevångsvägen angående ett nytt blockavtal på 5 år för 12 familjelägenheter. 
Blockavtalet och innebär att hyresnivån inte ändras och att fastighetsägaren har 
normalt underhållsansvar samt att 1 lägenhet renoveras per år till en ökad 
hyreskostnad av ca 800: - per månad 
Husstyrelsen beslutar att anta ovanstående förslag.  

 
 
 
 
 
 
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Tommy Ljungdell  Karl-Erik Bergquist 
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