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Närvarande 
Ledamöter 
Alveteg, Mattias Prefekt, institutionen för kemiteknik 
Bülow. Leif Prefekt, kemiska institutionen  
Granfeldt, Yvonne Prefekt, institutionen för livsmedelsteknik 
Gustafsson, Linnea Studentrepresentant K/B-sektionen 
Nilsson, Jörgen Administrativ chef, ordförande 
Söderberg, Louise Studentrepresentant W-sektion  
 
Övriga 
Andersson, Cajsa Bibliotekarie 
Ljungdell, Tommy Byggsamordnare, protokollförare 
 
Frånvarande 
   
 
§ Ärende 

Beslut 
 

 
1. Fastställande av dagordning 

 
Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen. 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 

3. Anmälan övriga frågor 
 

Värmeplattor på lab 
 

4. Ekonomi 
 
Inga ärenden 
 

5. Bibliotek 
 

Inga ärenden 
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6. Meddelanden 

 
a) Jörgen Nilsson meddelar att Kemicentrum blivit inbjudna att delta i en övning 

hos Räddningstjänst syd och att Aniko Wendler och Jörgen Nilsson skall träffa 
dem måndagen den 16 april. 

b) Jörgen Nilsson meddelar att för att laga frysrummet i hus 2 kommer kemiteknik 
att hyra en fryscontainer och därefter kommer Akademiska hus att laga 
frysutrustningen. 

c) Jörgen Nilsson meddelar att diskussionerna med LTH om övertagande av 
studentytor pågår.  

 
7. Nya projekt-investeringar KC 

 
Husstyrelsen beslutar att investera i en ny dörrautomatik vid ingång A enligt offert från 
Akademiska hus. 

 
8. Händelserapporter 

 
Jörgen Nilsson redovisar händelserapporter från LU-säkerhet. 

 
9. KC farlig verksamhet 

 
Inget nytt. 
 

10. Pågående projekt 
 

a) – Arbetet med att placera ut sorteringskärl till avdelningarna på Kemicentrum är 
klart. 
– Arbetet med inköp av större kärl pågår. På ett möte den 13 april med 
Akademiska hus, LU-bygg och Lunds renhållningsverk kommer denna fråga att 
diskuteras. 

b) – Beslutet om ombyggnadsprojektet i hus 1 är klart 
– Per capsulam har finansieringen beslutats, 5 miljoner direkt betalas och 
resterande kostnader blir ett tillägg till hyresavtalet.  
– Det första byggmötet kommer att hållas fredagen den 20 april. 
– Tommy Ljungdell redovisar ett förslag på inköp av möbler och inventarier, 
Husstyrelsen beslutar att köpa in stolar och bord enligt detta förslag, övrig 
inredning utreds vidare. 
– Projektets arkitekt har tagit fram ett färgsättningsförslag som det kommer att 
arbetas vidare med. Studentrepresentanterna framför önskemål om att ta hänsyn 
till sektionsfärgerna i uppehållsrummen. 

c) Arbetet med att ta fram ett underlag för bygglov pågår. 
Jörgen Nilsson redovisar ett förslag att köpa in påfyllnadsstationen för flytande 
kväve i förväg och placera denna i hus 4 samt att bygga om vaktmästeriet tills 
ombyggnaden av den nya placeringen av tankar är klar. Husstyrelsen beslutar att 
utföra denna lösning. 
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d) Kvävgasledning till Hus 5 pågår. 
e) Installation av Saltolås  

– KC-gemensamt är klart. 
– Kemiteknik är beställt men ej utfört 
– KILU, arbete med underlag pågår. 

f) Kemicentrum har fått en offert via LTH om att byta ut projektorerna i hörsal A 
och C till laserprojektorer motsvarande de övriga hörsalarna. Kostnad för 4st 
projektorer 138818: -. Husstyrelsen beslutar om inköp enligt offert. 

g) – Arbetet med inrymningslarm pågår, Akademiska hus utreder. 
– Arbetet med styrenhet för personlarm är klar. 
– Larmnummer SOS är klart. 
– Uppdatering av krisgruppen pågår.  

 
11. Studentärenden 

 
– Louise Söderberg meddelar att W-sektionen fått pengar till att bygga ett nytt 
sektionsmonument och undrar om det finns plats på Kemicentrum för detta. Sektionen 
uppmanas att kontakta Jan Karlsson på Akademiska hus. 
– Både K/B och W-sektionen har önskemål om ett större förråd för större material efter 
ombyggnaden, frågan utreds av Jörgen Nilsson och Tommy Ljungdell. 
– Yvonne Granfeldt undrar om utökad öppettid till livsmedelshallen för studenter i 
samband med laborationer. Detta kan ändras i informationsdisken. 

 
12. Övriga frågor 

 
Jörgen Nilsson tar upp frågan om att ersätta oljebad med värmeplattor, frågan utreds 
vidare. 

 
 
 
Mötestider våren 2018  
7/6 14:30-16:00 
 
 
 
 
Protokollförare  Justeras 
 
Tommy Ljungdell  Jörgen Nilsson 
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