
LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL nr 2/2010 
KEMICENTRUM Sammanträdesdatum 
Husstyrelsen 2010-03-24 
 
 
Närvarande 
 
Ledamöter 
Sterner, Olov professor   ordförande 
Eliasson, Ann-Charlotte professor  
Lidén, Gunnar professor  
Dahlqvist, Alexander student 
Arwefeldt, Anders student 
 
Övriga 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare 
Friberg, Miriam informatör på TLTH  endast § 4 
 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 Ordföranden meddelar att: 

- Arkitektskolan har vårutställning 1-4 juni i KCs foajé plan 0 vid hus IV, 
- Festverksamhet på KC är förbjudet enligt LUs generella regler gällande 

festförbud. 
 
 Administrativa chefen meddelar att: 

- Ett deponiskåp är uppsatt på KC och G4S har hand om den tjänsten, 
- Ekonomgruppen på KILU skall flytta ner från plan 2 till plan 0, vilket medför en 

del omflyttningar i de administrativa korridorerna på plan 0. KC-relaterade 
administratörer kommer fortsättningsvis sitta i korridoren innanför 
Informationen. 

 
§ 4 Regler för uppsättning av information på KC 
 
 Miriam Friberg informerar om vad för information LTHs teknologkår vill få sätta  
 upp på KC. Ett lämpligt ställe, enligt Miriam, vore att sätta upp den informationen 
 på insidan av dörren på toaletterna på KC.  
 
 Ordföranden hänvisar till anslagstavlorna som finns uppsatta på KC. 
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 Husstyrelsen beslutar att under ett år göra ett försök med att TLTHs information  
 får sättas upp på insidan av de tre toaletterna som är utanför teknologernas  
 uppehållsrum.  
 
 Föredragande: Olov Sterner 
 
§ 5 KC:s ombyggnad 
 
 Tommy Ljungdell meddelar att en bygglovsansökan krävs för att få uppsatt ny skylt  
 ”KEMICENTRUM” på hus III. LU Bygg skickar in bygglovsansökan. 
 
§ 6 Hus III 
 
 Renoveringen i hus III går enligt planerna. 
 
 Ordföranden meddelar att det finns en reviderad budget för hus III och redogör 
 för de större förändringarna i den. 
  
§ 7 Miljödiplomering på KC 
 
 Nästa steg i miljödiplomering är att utse miljösamordnare för de tre institutionerna  
 på KC.  
 
 Ordföranden uppdrar åt institutionerna på KC att utse miljösamordnare.  
 
§ 8 Säkerhet på KC 
 
 För att öka säkerheten på Kemicentrum beslutar husstyrelsen att låsa ingångarna B, C 
 och D mellan klockslagen 16.30 till 07.00. Det betyder att mellan 16.30 till 07.00  
 kan man inte med passerkort komma in i Kemicentrum via dessa dörrar. Ingångarna  
 A och E kommer vara möjliga att med passerkort komma in i genom mellan  
 klockslagen 16.30 till 07.00. 
 
 Under dagtid mellan kl 07.00 till 16.30 kommer ingångarna A, B och E vara öppna  
 och möjliga att gå in i utan passerkort medan ingångarna C och D kommer vara låsta  
 och endast möjliga att gå in i med passerkort. 
 
 Husstyrelsen beslutar att detta skall gälla från och med v16 2010. 
 
 Föredragande: Olov Sterner 
 
§ 9 Larmtablån 
 
 Tommy Ljungdell redogör för behovet av ny larmtablå på Kemicentrum. Kostnaden 
 för husstyrelsen uppskattas till 150 kkr 
 
 Husstyrelsen beslutar att larmtablån skall bytas ut. 
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 Föredragande: Olov Sterner 
 
§ 10 Hörsalarna D, E, F och G 
 
 Bordlägges till nästa möte. 
 
 Föredragande: Olov Sterner 
 Handling: Bilaga § 10 
 
§ 11 Bokslut 2009 
 
 Administrativa chefen redogör för bokslutet 2009. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling: Bilaga § 11 
  
§ 12  Biträdande föreståndare för brandfarlig vara och biträdande 

brandskyddsansvarig 
 
 Administrativa chefen redogör för behovet av en biträdande föreståndare för 

brandfarlig vara och biträdande brandskyddsansvarig på den administrativa enheten 
på Kemicentrum. 

 
  Husstyrelsen beslutar att det uppdraget skall ligga på intendenttjänsten som ansvarar 

för arbetsmiljö och säkerhet på KC. Idag är det Eva Qvarnström.  
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 
§ 13 Massage 
 
 Skyddsombuden på Kemicentrum har inkommit med en förfrågan till husstyrelsen 

om ett rum som kan upplåtas för massage av legitimerad massör till Kemicentrums 
anställda. 

 
 Husstyrelsen beslutar undersöka möjligheten att upplåta ett rum till detta ändamål. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
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