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Närvarande  
 
Ledamöter 
Karl-Erik Bergquist  Husprefekt, ordförande 
Mattias Alveteg  Prefekt, Institutionen för kemiteknik 
Sven Lidin   Prefekt, Kemiska institutionen 
Jörgen Nilsson  Administrativ chef 
 
Övriga 
Johan Ohlin   Arbetsmiljösamordnare 
Karolina Isaksson  Ekonomichef 
Cajsa Andersson  Kemicentrums bibliotek 
 
Frånvarande 
Yvonne Granfeldt  Prefekt, institutionen för livsmedelsteknik 
Tommy Ljungdell  Byggsamordnare 
Marika Andersson  Studeranderepresentant, K-sektionen 
Kicki Lissborg  Studeranderepresentant, W-sektionen 
Eric Johansson  Studeranderepresentant, KERUB 
 
§ Ärende 

Beslut 
 
1. Fastställande av dagordning 
 

Husstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 
 
 
2. Föregående protokoll 
 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 
 
3. Anmälan övriga frågor 

 
- Projektor i hörsal behöver bytas ut. 
- Larmknapp i informationsdisken. 

 
 
4. Ekonomi 

 
Karolina Isaksson gick igenom den ekonomiska situationen. Inga större avvikelser. De 
avvikelser som finns är positiva. 

 
 
5. Biblioteket 

 
Cajsa Andersson redovisar senaste mötet för styrgruppen för Kemicentrums bibliotek. Frågan 
hur styrgruppens protokoll skall publiceras diskuterades. Cajsa tar upp frågan med 
Kemicentrums kommunikatör, Camilla Wenngren. 
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6. Meddelande 
 

1) Arbete med riskutredning för lösningsmedelshantering pågår. Denna utredning skall 
redovisas till Räddningstjänsten innan 30 juni. Förslag till villkor för tillstånd för 
brandfarlig vara har kommunicerats från Räddningstjänsten Syd.  Ett villkor avser att 
rutiner vid ventilationsbortfall. Vidare måste beslut om samordningsansvarig och dennes 
arbetsuppgifter dokumenteras. Jörgen Nilsson kommenterade att arbete med 
delegationsordning pågår på universitetet 

2) Rutiner för bokning av Café Ester har upprättats. Vid disputation bokar vederbörande 
direkt av Café Ester, alla övrig uthyrning sker via institutionerna. Rökförbud på 
innergårdarna. 

3) Fönsterbyte (Hus I) följer planläggning. 
4) Tillfartsvägar till Kemicentrum kommer att förändras efter bygge av spårväg. Väg till entré 

A och B kommer att följa befintlig cykelväg från söder. Bilparkeringen utanför dessa 
entréer försvinner. 

5) Lunds kommun planerar verksamhet med ensamkommande flyktingar på Systervägen. 
Eftersom Kemicentrums gästbostäder finns på samma adress förväntar sig husstyrelsen 
information/dialog med Lunds kommun i ärendet. Karl-Erik håller kontakt med kommunen 
i ärendet. Husstyrelsen anser det viktigt att information sprids till de verksamheter som har 
gäster i gästbostäderna. 

 
 
7. Pågående projekt 
 

1) Johan Ohlin meddelar att borttagning av naturgaskranar för de verksamheter som beställt 
detta är i huvudsak klart. Verksamheter som har egna rördragningar som är felaktigt 
utförda skall bekosta dessa åtgärder själva. 

2) Inga nyheter avseende flytt av bibliotek. 
3) Inga nyheter i avfallsprojektet, arbetet fortskrider. 

 
 
8. Per capsulam beslut - persienner 
 

I samband med fönsterbyte i hus 1 så fordras det persienner får att åtgärda 
solinstrålningsproblem för brukarna. Persienner ligger på vår sida i gränsdragningslistan mot 
Akademiska. Ärendet har föredragits via epost. Husstyrelsen beslutar per capsulam att 
kostnaden skall bäras av husstyrelsen. Totalkostnaden för hus 1 blir 46 800:- 

 
 
9. Avsatta medel för Skolsamverkan 

Karolina Isaksson har efterfrågat beslut över hur medel för skolsamverkan skall användas. 
Befintlig post i budgeten är på 600 000 kr och dessa medel används för att arrangera 50-60 
kemishower på vattenhallen, LTH. Husstyrelsen ger Jörgen Nilsson i uppdrag att utreda ett 
kontrakt för skolsamverkan. Kontraktet bör inkludera alla berörda parter; Ulf Ellervik – 
Husstyrelsen – Vattenhallen. 
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10. Arvode husprefekt 
 

Husstyrelsen beslutar att tillfälligt ökad tjänsteandel för husprefekt fattas av institutionernas 
prefekter i samråd. 

 
 
11. Studentärende 

Utgår då inga studentrepresentanter är närvarande 
 
 
12. Övrigt 

 
a) Projektor i hörsal B har gått sönder och reperation är inte möjlig. Förslaget är att i aktuell hörsal 

byta båda projektorerna. Kostnad är 50-60 000 kr. Denna utgift är inte budgeterad. Husstyrelsen 
beslutar att lämplig lösning upphandlas och att kostnaden bärs av husstyrelsen. 

b) HMS-kommittén har initierat ett ärende gällande trygghetsskapande åtgärder i 
informationsdisken för Kemicentrum. Trygghetsskapande åtgärd som önskas är larmknapp 
(bråklarm) kopplat till väktare. Säkerhetsavdelningen är behjälplig med upphandling av en 
larmlösning, som förhoppningsvis kan tas i drift innan sommarledigheterna. Kostnaden kommer 
att ligga på ca 15 000 kr. Husstyrelsen beslutar att ett larm installeras. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Johan Ohlin 
 
 
 
Justeras 
 
 
Karl-Erik Bergquist 


