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Närvarande 
 
Ledamöter 
Ahrné Siv  professor 
Alveteg, Mattias  universitetslektor 
Bergquist, Karl-Erik universitetslektor    ordförande 
Söderman, Olle professor  
 
Övriga 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
Ohlin, Johan arbetsmiljösamordnare 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare 
 
Frånvarande 
Bergman, Eric student 
Rensfeldt, Arvid student 
Ekengard, Erik doktorand 
Jephthah, Stephanie student 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Husprefekten meddelar att på punkten om avtal för Café Ester har tillägg gjorts för  
 att skapa möjlighet för Café Ester att ansvara för cateringen vid disputationsfest på  
 Café Esters lokalyta. 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
 
 § 11 a, Tillstånd brandfarlig vara 
 § 11 b, Insatsplan på KC 
 § 11 c, Öppettider på entrédörrarna under sommaren 
 § 11 d, Tryckta säkerhetsföreskrifter 
 
§ 4 Meddelanden 
  
 Administrativa chefen meddelar att: 
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- Annika Hellbring har anställts som ny bibliotekarie från 13 augusti, Annika 
efterträder Cajsa Andersson. Cajsa Andersson är från och med 1 juni 2014  
1:e bibliotekarie och efterträder Åsa Lindblad som går i pension 31 juli, 

- Informationen på KC kommer skicka ut nya anvisningar för passerkort inom LU-
Kemicentrum till anställda på KC, 

- Det kommit klagomål på att det under helgen smutsats ner i vissa seminarierum, 
exempelvis krossade kritor som ligger på stora delar av lokalen och därmed skapar 
merarbete för lokalvårdarna på KC,  

- Diskussioner förs med LTH och NF om att KC inte längre har biologiskt avfall 
och därmed inte längre skall vara med och betala del av den centrala fakturan för 
biologiskt avfall. 

   
§ 5 Aktuella byggfrågor 
 
 Byggsamordaren meddelar att  
 

- byte av fönster i hus III går enligt planerna, en viss försening förväntas med byte 
av radiatorer. 

- Rummet för kemiskt avfall är färdigrenoverat och klart att börja användas. 
  
§ 6 Utrymningslarm 

 
Arbetsmiljösamordnaren meddelar att Kemicentrum har drabbats av ett flertal 
brandlarm under maj månad som beror på ett elektriskt fel i strömskenan i hus I. 
Akademiska Hus ansvarar för att åtgärda felet. 
 
Handling bifogas: Bilaga § 6 
 

§ 7 Ändrade öppettider i informationen 
 
 Administrativa chefen redogör för öppettiderna i Informationen på KC under  
 terminstid och att antalet besökare är få på eftermiddagen mellan 15.00-16.00.  
 Förslag på nya  öppettider för Informationen är 8.00-12.15 och 13.00-15.15 med  
 lunchstängt 12.15-13.00.  
  
 I samband med terminstarten håller informationen på KC öppet till 16.00. Detta  
 gäller hela september månad. 
 
 Husstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
§ 8  Öppettider för passerkontrollerade ingångarna F och G 
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 Husprefekten meddelar att anställda vid CAS har önskemål om utökade  
 öppettider för passerkontrollerade ingångarna F och G för att underlätta tillträde  
 till arbetet via dessa ingånger under kvällstid.  
 
 Husstyrelsen beslutar att utöka öppettiderna med passerkort för ingångarna F och G  
 under terminstid till 20.00 för vardagar emedan det för helgerna är samma öppettider  
 som tidigare. 
 
§ 9 Studentärende 
 
 Inget att rapportera. 
   
§ 10 Sammanträdestider ht 2014 
  
 Husstyrelsen beslutar att sammanträda kl 15.15 följande dagar 
 
 2 sep kl 15.15 
 21 okt kl 15.15 
 2 dec kl 15.15 
 
 
§ 11a Tillstånd för brandfarlig vara 
 
 Mattias Alveteg för fram förslag att KC skulle kunna söka ett gemensamt tillstånd för  
 hela KC. 
 
 Husstyrelsen uppdrar till husprefekten att sammankalla till ett möte med  
 räddningstjänsten och berörda på KC om möjligheten till en ansökan för hela KC. 
 
§ 11 b Insatsplan på KC 
 
 Mattias Alveteg meddelar att Räddningstjänsten önskar ett möte om framtagande av  
 insatsplan på KC. 
 
 Husstyrelsen uppdrar till husprefekten att sammankalla till ett möte med  
 räddningstjänsten och berörda på KC och säkerhetschefen på LU om insatsplan på  
 KC. 
 
 
 
§ 11 c Öppettider för entrédörrarna på KC under sommaren  
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 Husstyrelsen beslutar att de passerkontrollerade entredörrarna A, B, E, under  
 perioden 23 juni till 15 augusti 2014 endast är möjliga att passera med passerkort  
 dygnet runt. Ingångana F och G är det endast möjligt att under vardagar samma  
 period passera med passerkort 7.30 till 16.30. Övrig tid är ingångarna F och G låsta. 
 
§ 11 d Tryckta säkerhetsföreskrifter 
 
 Arbetsmiljösamordnaren meddelar att det finns önskemål om tryckta  
 säkerhetsföreskrifter för nya studenter och nya doktorander på KC. 
 
 Husstyrelsen beslutar att 400 ex av de digitala generella säkerhetsföreskrifterna skall  
 tryckas upp. 
 
 
 
  
 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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