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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkt 6. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 Administrativa chefen meddelar att: 
 - uppsägning av hus IV gentemot Akademiska Hus är ännu inte gjord av 

byggnadsenheten. Deadline för uppsägningen är 30/6, 
 - av den post som kommer till KC är en stor del reklam som delas ut för att 

omedelbart kastas. Idéer om hur vi skulle kunna hantera inkommande reklam på ett 
annat sätt idag är välkomna, 

 
 Byggsamordnaren meddelar att diskussioner kring genomförande av passerkortsbyte 

pågår med bl a LTHs datordriftgrupp.  
 
 Ordföranden meddelar att hus I, etapp 2, utrymdes 2 gånger den 15 maj p g a att 

utrymningslarmet felaktigt utlösts. Det kunde då konstateras att rutinerna kring 
larmhanteringen inte fungerar vilket inte är acceptabelt. Ett möte har ägt rum med 
representanter från Akademiska Hus, räddningstjänsten och KC för att förbättra 
rutiner och handhavande hos alla parter. 
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§ 4 KCs ombyggnad 
 

a. Passersystem 
 
Byggsamordnaren redogör för ett decentraliseringsalternativ som framkommit efter 
det att handlingarna skickades ut till husstyrelsen. Detta alternativ innebär en total 
decentralisering av hus II och V vad avser styrning av passersystemet då all 
styrutrustning placeras i hus II. En preliminär bedömning är att detta skulle bli 
billigare det andra decentraliseringsalternativet. 
 
Husstyrelsen beslutar att genomföra decentralisering av passersystemet i hus II och V 
i enlighet med det alternativ som presenterats vid dagens möte. Kostnaden för 
åtgärden är maximalt 196 kkr. 

 
   Handling: Bilaga § 4a 
   Föredragande: Tommy Ljungdell 
 

b. Dörröppnare i hus I, etapp 1 
 
Ordföranden meddelar att det finns 9 passager i hus I, etapp 1, i vilka det saknas 
dörröppnare.   
 
Byggnadsenheten vid LU har uppmanat KC att prioritera 3 dörröppnare. Efter 
diskussion finner husstyrelsen att studenter och anställda med funktionshinder har ett 
självklart behov av att komma in i huvudkorridoren på våningsplan -1 och i södra 
och norra korridorerna på plan 0. P g a placering av lösningsmedelsförrådet föreligger 
dessutom behov av dörröppning i position 0 FG 60 
 
Husstyrelsen beslutar förorda att följande passager förses med dörröppnare: 

 
-1FG 57 
0 C 72-75 
0 G 57-60 
0 FG 60  

 
Husstyrelsen uppdrar åt ordföranden att skriva till Akademiska hus angående ansvar 
för dörröppnare i resterande passager inkluderat den lägst prioriterade i händelse BE 
inte kan inkludera denna i sitt åtgärdspaket. 

 
   Föredragande: Carlaxel Andersson 
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c. Invigning etapp 2 
 
Husstyrelsen beslutar att invigning av hus I, etapp 2, ska äga rum vecka 37. 
Ordföranden i husstyrelsen ansvarar för invigningen som ska ske i samarbete med 
studenterna.  

 
Föredragande: Cecilia Billgren 
 
d. Inredning i studenternas uppehållsrum 
 
Ordföranden meddelar att ny inredning inte kommer att köpas in till de 
studentutrymmen som byggs i hus I, etapp 3.  
 
Föredragande: Carlaxel Andersson 

 
§ 5  Sammanträden höstterminen 2007 
 
   Husstyrelsen sammanträder kl 10.15 följande dagar höstterminen 2007: 
 
   torsdag 13 september 
   onsdag 31 oktober 
   torsdag 6 december 
 
§ 6  Arbetsmiljön i mikroskopicentrums lokaler 
 

Ordförande redogör för problemen med mögeldoft i mikroskopicentrums lokaler. 
Husstyrelsen anser att detta är en fråga för kemiska institutionen. 

  
 
 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Carlaxel Andersson 
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