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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkten 8a. Punkten 7 

behandlas efter punkten 2. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll lägges till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 Prefekten rapporterar om problem med ventilationskanaler i hus I. 
 

Administrativa chefen meddelar att anställning som administrativ chef är utlyst med 
sista ansökningsdag 29 maj. 

 
§ 4 KC:s ombyggnad 
 

Administrativa chefen meddelar att besked lämnats om att 18,7 Mkr kommer att 
sättas in på husstyrelsens kostnadsställen och att resterande avskrivningskostnader för 
nätverk i hus I, 1,5 Mkr, kommer att föras över till LDC inom kort.  

 
§ 5 Hus III 
 

Administrativa chefen meddelar att ett informationsmöte om ombyggnaden av hus III 
kommer att äga rum 3 juni kl 9.00 i sal C. Alla intresserade är välkomna. 
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§ 6 Hyreskorrigering 2001 - 2003 
 

Husstyrelsen beslutar om fördelning av medel för hyreskorrigering enligt förslaget. 
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Handling: Bilaga § 6 
 
§ 7 Avjoniserat vatten i hus II 
 

Husstyrelsen beslutar att hus II ska anslutas till befintlig anläggning för avjoniserat 
vatten i hus I till en kostnad av 102 500 kr. 

 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 Handling: Bilaga § 7 
 
§ 8 KC:s vaktmästeri 
 

Husstyrelsen är positiv till den pågående diskussionen om att Kemicentrums 
vaktmästeri tas över av serviceenheten på samma sätt som tidigare skett med 
städverksamheten. 

 
Husstyrelsen beslutar bjuda in Dan Sjöholm, chef för serviceenheten, till nästa 
husstyrelsemöte för att berätta om LU:s gästbostäder. 

 
 Föredragande: Olov Sterner 
 
§ 8a Sammanträden hösten 2009 
 
 Husstyrelsen beslutar sammanträda kl 15.15  följande dagar hösten 2009: 
 
 onsdag 16 september 
 onsdag 28 oktober 
 onsdag 9 december 
 
§ 9 Ev övrigt 
  
 Ordföranden önskar alla en god sommar. 
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