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Närvarande 
 
Ledamöter 
Abrahamsson, Victor doktorand 
Bergquist, Karl-Erik universitetslektor    ordförande 
Bratbakken Lundvall, My student 
Hoang, Anita student 
Sjöstedt, Frida student  
Söderman, Olle professor  
  
Övriga 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
 
Frånvarande  
Alveteg, Mattias universitetslektor 
Ahrné, Siv   professor 
 
 
 
§ 

 
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 
 
 Ingen anmälan om övriga frågor. 
 
§ 4 Meddelanden 
 
 Tommy Ljungdell meddelar att studenternas klädskåp kommer tömmas under 
 sommaren med start 10 juni. Information om detta har gått ut till studenterna. 
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§ 5 Aktuella byggfrågor 
 
 Tommy Ljungdell meddelar att: 

- Två projekteringsmöten har ägt rum för planering av sal A. 
- Globax, en saneringsfirma, kommer börja saneringen av rummet för kemiskt 

avfall v 22. 
 
§ 6 Dragskåp hus II 
 
 Tommy Ljungdell redogör för skrivelsen gällande dragskåp och dragbänkar i hus II.
 Provmontage av ett dragskåp i hus II kommer att ske i juni och efter det kan  
 Lindinvent lämna mer exakta prisuppgifter på åtgärder per dragskåp och dragbänk för  
 att uppfylla kraven i AFS 1997:10. 
 

 Föredragande: Tommy Ljungdell 
     Handling bifogas: Bilaga § 6 
  

§ 7 Seminarierum East och West 
 
 Diskussionen förs om behovet av seminarierummen East och West. 
 
 Husstyrelsen ger Tommy Ljungdell i uppdrag att diskutera behovet med  
 studierektorerna Johan Reimer och Olle Holst. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 
§ 8 Utrymningsövning 2013 
 
 Tommy Ljungdell redogör för skrivelsen om utrymningsövning 2013. 
 
 Husstyrelsen beslutar att förslaget skall diskuteras i HMS-kommittén. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 Handling bifogas: Bilaga § 8 
 
§ 9 Kvicksilversanering 
 
 Tommy Ljungdell redogör för den senaste 10-dygnsprovtagningen av utgående  
 vatten från KC samt för den fortsatta planeringen av spolning av de horisontella 
 vattenledningarna på KC. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
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§ 10 Studentärenden 
 
 Ordförande på K- och B-sektionen meddelar att det finns önskemål från studenterna  
 att öppettiderna för den dörr med passerkontroll in till studentrummen håller  
 öppet fram till 19.00 under helgdagar och under sommarmånaderna. 
 
 Husstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
 
 Husstyrelsen beslutar att det bensindrivna elverket som studenterna på K- och B-  
 sektionen använder till högtalaren under nollningen kan förvaras i studenternas  
 förråd och att det under förvaring skall vara helt tömt på bensin. Ingen bensin  
 får förvaras i studentförråden. 
  
  
 
 
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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