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Frånvarande 
 
§ Ärende 

Beslut 
 

 
1. Fastställande av dagordning 

 
Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen med följande ändring 
-Punkt 7 utgår på grund av sjukdom. 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 

3. Anmälan övriga frågor 
 

Projekt om elförbrukning. 
Missnöje med AGA-gas. 
NMR utrymningsplan. 
 

4. Ekonomi 
 
Karolina Isaksson redogör för prognos P2 2016 som visar på ett överskott jämfört med 
budget. Ökningen utgörs i huvudsak av högre intäkter för bokade salar och minskade 
personalkostnader.  
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5. Meddelanden  
 

a) Karl-Erik Bergquist meddelar att KILU skall lämna in en kompletterande 
riskutredning till räddningstjänst syd senast 1 november, detta arbete görs i 
samarbete med brandkonsult. 

b) Tommy Ljungdell meddelar att arbetet med fönsterbyte i hus1 är avslutat och 
entreprenaden är godkänd. Mattias Alveteg undrar över lamellgardiner som 
blivit trasiga i samband med fönsterbytet, han uppmanas att skicka en 
sammanställning till Akademiska hus. 

c) Johan Ohlin meddelar att årets utrymningsövning kommer att genomföras 
vecka 42, detta gäller hela Kemicentrum. Räddningstjänst syd är inbjudna att 
delta.  

d) Camilla Wenngren rapporterar från arbetet med att ta fram ett förslag till 
förfesten LU 350, husstyrelsen förordar ett förslag om dryck med enklare mat. 
Gruppen arbetar vidare med detta förslag.  

e) Jörgen Nilsson  meddelar att det beställts 2 nya projektorer med laserlampor 
till hörsal B. Servicekostnaderna kommer att minska betydligt då denna typ av 
lampors livslängd är betydligt längre än med vanliga projektorlampor.   

 
6. Pågående projekt 

 
a) Arbetet med demontering av gaskranar är avslutat.  
b) Ingen nytt om hanteringen av ej förreglade eluttag i dragskåp, arbete pågår. 
c) Inget nytt om ståplatser i föreläsningssalar mm, arbete pågår. 
d) Förhandlingar om hyror för hus 1 pågår mellan LU-byggnad och Akademiska 

hus vilket innebär att beslut om ombyggnaden avvaktar. 
e) Inget nytt om avfallshantering, arbete pågår. 
f) Inget nytt om inrymningslarm, arbete pågår. 

 
7. Biblioteket- återkoppling från styrgruppsmöte 

 
Punkten utgår på grund av sjukdom. 

 
8. Samordningsansvarig för brandfarligvara vid KC – per capsulam beslut om vem 

som är samordningsansvarig. 
 
Husstyrelsen har beslutat per capsulam att utse Sven Lidin till samordningsansvarig 
för brandfarligvara.  

 
9. Husprefekt- per capsulam beslut om omfattning på uppdraget 

 
Husstyrelsen har beslutat per capsulam att husprefektens uppdrag återgår till att 
omfatta 25% tjänst från 160701. 
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10. Studentärende 
 

-Frida Heskebeck (KB) ställer en fråga om det går att ändra dörrlarmet på ytterdörren 
till studenternas uppehållsrum, Tommy Ljungdell undersöker  om det finns möjlighet 
för detta. 
-Nedim Krcic (Kerub) meddelar att de fått in några klagomål om det är kallt i vissa 
seminarierum, när detta händer är det viktigt att skicka in en felanmälan så att 
Akademiska hus kan undersöka saken.  

 
11. Övriga frågor 

 
-Tommy Ljungdell redogör för en förfrågan från LU-byggnad om att delta i ett projekt 
om att minska elanvändningen på universitet. Detta projekt som är ett samarbete 
mellan LU och Akademiska hus som innebär att elanvändningen i hus 1 undersöks 
grundligt, inga kostnader kommer att läggas på KC. Husstyrelsen bifaller att delta i 
detta projekt. 
-Mattias Alveteg redogör för problem med framförallt spårbarheten på gasflaskor 
beställda av AGA-gas, eftersom AGA-gas är en avtalsleverantör måste detta 
rapporteras till upphandlingsenheten på LU. 
-Tommy Ljungdell redogör för att det verkar som om det finns brister i 
utrymningsmärkningen inom NMR och föreslår att ta in en brandkonsult för att reda ut 
detta. Husstyrelsen bifaller förslaget. 
-Sven Lidin framför åsikter om labbrockshanteringen som t.ex. tvätt av labbrockar för 
studenter på Kemicentrum och föreslår att Studierektor Sophie Manner får i uppdrag 
att utreda frågan. Husstyrelsen bifaller förslaget. 

 
 
Mötestider hösten 2016:   
20/10 15:15  
5/12 15:15 
 
 
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Tommy Ljungdell  Karl-Erik Bergquist 
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