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Klug, Manfred   Ny studentrepresentant K/B-sektionen (2018) 
Ljungdell, Tommy Byggsamordnare, protokollförare 
Nilsson, Jörgen Administrativ chef 
Öhrneman, Hugo Suppleant studentrepresentant K/B-sektionen (2018) 
 
Frånvarande 
  Studentrepresentant W-sektion 
 
§ Ärende 

Beslut 
 

 
1. Fastställande av dagordning 

 
Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen. 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 

3. Anmälan övriga frågor 
 

– Låsning av dörr 
– Öppettider under jul 
 

4. Ekonomi 
 
Karolina Isaksson  
– Redogör för det beräknade myndighetskapitalet för 2018. Husstyrelsen beslutar att 
utreda möjligheterna att återföra medel till institutionerna under 2018, Jörgen Nilsson 
och prefekterna tar fram ett förslag till nästa husstyrelsemöte.  
– Redogör konkurrensverkets granskning av Universitetets upphandlingsrutiner. 
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5. Bibliotek 

 
Jörgen Nilsson meddelar att remissen har behandlats av N-fakulteten. 

 
6. Meddelanden 

 
Inga meddelanden. 

 
7. Nya projekt-investeringar KC 

 
Husstyrelsen beslutar att köpa in och montera skötbord i 2 toaletter i de publika delarna 
på plan 0. Jörgen Nilsson hanterar denna fråga. 
 
 

8. Pågående projekt 
 

a. – Miljöstationer är beställda och beräknas vara klart för jul 
– Arbetet med inköp av större kärl pågår. 
– Akademiska Hus kommer att lämna ett hyresförslag till LU-byggnad under 
januari baserat på systemhandlingarna. Jörgen Nilsson meddelar att Akademiska 
Hus har beräknat kostnaden för ombyggnaden till 15Mkr, en uppgift som aldrig 
tidigare protokollförts här. Hela kostnaden skall vid ombyggnad fördelas på 
hyran för hus 1. Under juluppehållet kommer möbler mm från studenternas 
uppehållsrum samt från seminarierum S och T att flyttas till evakueringslokaler I 
hus 4 plan 0. Detta arbete skall vara klart till vårens terminsstart. Beslut om 
genomförande avvaktar hyresförslag och nödvändig remiss för granskning av 
HMS kommittén. 

b. – Arbete med inköp av inventarier pågår. 
c. Arbetet med inrymningslarm pågår, Akademiska hus utreder. 
d. Arbetet med installation av styrenhet för personlarm pågår. 
e. Tommy Ljungdell redogör för offererade kostnader för att installera 2 nya 

kvävgastankar samt rörledningssystem för dessa till ny placering vid 
lösningsmedelsbunkern. Frågan om huruvida befintligt rörledningssystem för 
kvävgas klarar ökat tryck skall kontrolleras vidare. Tommy Ljungdell får i 
uppdrag att gå vidare med detta arbete och kontakta Akademiska hus för en 
offert på mark och byggnadsarbeten.  

f. Arbetet med Saltolås pågår. 
g. Arbete pågår med att ta in offerter på uppdatering av AV-utrustning. 
h. Jörgen Nilsson meddelar att programmet med bl.a. föreläsningar och 

utställningar samt mingel för KC 50 är klart och uppmanar alla att sprida 
information om dessa föreläsningar så att det blir lyckat. 
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i. Tommy Ljungdell redogör för en offert från Akademiska hus om utökning av 

kvävgasledningar till livsmedelshallen i hus 5, kostnaden för detta är 199 000:- 
samt option på förlängning i apparathall och in i hus 5. Husstyrelsen beslutar att 
utöka gasledningen till livsmedelshallen. 

j. Klart. 
 

9. Studentärenden 
 

Dennis Bogren undrar om det finns möjlighet att öppna den passerkontrollerade dörren 
sidan om repro vid Entré E plan -1. Jörgen Nilsson och Tommy Ljungdell undersöker 
möjligheterna för detta. 

 
10. Övriga frågor 

 
– Mattias Alveteg menar att den norra korridordörren på plan 0 mot grundutbildning 
och CAS måste vara låst. Jörgen Nilsson undersöker möjligheterna för detta i samråd 
med grundutbildningen. 
– Tommy Ljungdell tar upp frågan om öppettider under julen och husstyrelsen 
Beslutar att dörrarna till avdelningar och hörsalar mm skall vara låsta under julen men 
behöriga personal kommer in med sitt passerkort. Eftersom det kommer att vara några 
tentamenstillfällen under juluppehållet skall Entréerna A B och E vara öppna vid dessa 
tillfällen. 
– Husstyrelsen avtackar Karl-Erik Bergquist som husprefekt.  

 
 
 
 
Mötestider våren 2018  
15/2 14:30-16:00 
12/4 14:30-16:00 
7/6 14:30-16:00 
 
 
 
 
Protokollförare  Justeras 
 
Tommy Ljungdell  Karl-Erik Bergquist 


