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Närvarande 
 
Ledamöter 
Ahrné, Siv  professor 
Alveteg, Mattias universitetslektor 
Bergquist, Karl-Erik universitetslektor    ordförande 
Bratbakken Lundvall, My student 
Hoang, Anita student 
Sjöstedt, Frida student  
Söderman, Olle professor  
  
Övriga 
Hurtig, Maja projektledare, AH  § 4 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
Nothnagl, Christer fastighetsförvaltare, AH  § 4 
von Arnold, Cecilia informatör 
 
Frånvarande 
Abrahamsson, Victor doktorand 
 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
 
 § 9 a Ny tid för möte med husstyrelsen 
 § 9 b Centralur 
 
§ 4 Meddelanden 
 
 Maja Hurtig och Christer Nothnagl från Akademiska hus redovisar två  
 alternativ för renovering av hörsal A. 
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§ 5 Aktuella byggfrågor 
 
 Tommy Ljungdell meddelar att  
 

- Kostnaden för nya miljöstationer på KC beräknas bli högre än beräknat 
(klargörande för nytt beslut saknas). 

- Statsvetenskapliga institutionen har inkommit med en förfrågan att sätta upp 
information till sina studenter på insidan av dörren till toaletterna på KC. 
Husstyrelsen hänvisar till § 4 i husstyrelsens protokoll 2010-03-24, av vilket 
framgår att information skall sättas upp på befintliga anslagstavlor som finns. 

- Kommunens planer på byggnation av nytt spårvagnsnät utanför KC kan komma 
att påverka vibrationskänslig utrusning. Berörda forskare kommer att kallas till ett 
möte för diskussion. 

- Rambölls har inkommit med ett PM om renovering av lösningsmedelsrummet 
med rekommendationer om åtgärder. 
 

Cecilia von Arnold meddelar att arbetet med att lägga om LUs hemsidor till nya 
hemsidor pågår. Frågan ställs huruvida KCs hemsida används av institutionerna på 
KC. Cecilia önskar synpunkter på KCs hemsida till nästa möte med husstyrelsemöte. 
 

§ 6 Hörsal A  
 
 Husstyrelsen ger ordföranden och administrativa chefen i uppdrag att sammanställa  
 de två redovisade alternativen för renovering av hörsal A. Sammanställningen skickas  
 sedan ut till husstyrelsen för beslut. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
  
§ 7 Entreprenörsnätverk på KC 
 
 Cecilia von Arnold redogör för ett entreprenörsnätverk som har sitt första möte på  
 KC i februari 2013.  
 
 Föredragande: Cecilia von Arnold 
 
§ 8 Studentärenden 
 
 Frida Sjöstedt meddelar att W-sektionens uppehållsrum numera heter Våtmarken.  
 Lokalkommittén håller på att utforma ordningsregler för uppehållsrummet,  
 Våtmarken. 
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 My Bratbakken Lundvall önskar ekonomiskt stöd till en färgskrivare. 
 Husstyrelsen beslutar att inte ge ekonomiskt stöd till en färgskrivare. 
  
§ 9 a Ny tid för möte med husstyrelsen 
 
 Husstyrelsen beslutar att mötet den 10 april flyttas till 11 april 15.15 
 
§ 9 b Centralur 
 
 Tommy Ljungdell redogör för kostnaden för inköp av centralur på KC. 
 
 Husstyrelsen beslutar att centralur skall köpas in. 40 st ur för totalt 70 kkr. 
  
 
 
 
 

 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 


