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Närvarande 
Ledamöter 
Alveteg, Mattias Prefekt, institutionen för kemiteknik 
Arvidsson, Marika Studentrepresentant K/B-sektionen 
Bergquist, Karl-Erik Husprefekt, ordförande 
Esko, Albin  Studentrepresentant KERUB 
Granfeldt, Yvonne Prefekt, institutionen för livsmedelsteknik 
Lidin, Sven Prefekt, kemiska institutionen   
Probert, Simon Studentrepresentant W-sektion, ersättare 
 
Övriga 
Andersson, Cajsa KC bibliotek, p8 
Bogren, Dennis Studentrepresentant K/B-sektionen 2017 
Isaksson, Karolina Ekonomichef, p4 
Ljungdell, Tommy Byggsamordnare, protokollförare 
Nilsson, Jörgen Administrativ chef 
Ohlin, Johan Arbetsmiljösamordnare   
 
Frånvarande 
Lissborg, Kicki Studentrepresentant KERUB 
 
 
 
§ Ärende 

Beslut 
 

 
1. Fastställande av dagordning 

 
Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen. 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 

3. Anmälan övriga frågor 
 

Öppettider under julen 
Projektor i hörsal G  
Informationsflöde vid utrymning för brand 
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4. Ekonomi 

 
Karolina Isaksson informerar om budgeten för 2017 ver2.  
– Version 2 av budgeten innehåller endast mindre förändringar mot version 1. 
– Totalt sätt innebär budgeten för 2017 en ökning med ca 1 % jämfört med budgeten 
för 2016 
Husstyrelsen beslutar om den nya budgeten för 2017. 

 
5. Meddelanden  

 
a) Karl-Erik Bergquist informerar om platsbesöket den 8:e november av 

länsstyrelsen, miljöförvaltningen och Rsyd. Vid besöket gjordes kontroller på 
Kemisk fysik, CAS, Kemitekniks apparathall samt Mikroskopicentrum. 
Länsstyrelsen ännu har inte lämnat något svar på Rsyds begäran om farlig 
verksamhet. 

b) Karl-Erik Bergquist informerar från uppföljningsmötet angående villkoren i 
tillståndet för brandfarligvara för KILU och Kemiteknik. Ett nytt möte planeras 
till februari 2017 då några av villkoren skall vara förtydligade bl.a. vill Rsyd 
att befogenheterna för samordnaren för brandfarligvara skall klargöras. 

c) Jörgen Nilsson informerar från ett möte på stadsbyggnadskontoret tillsammans 
med Akademiska hus där fastighetsbolaget Lundabostäder redogjorde för sina 
planer på att ansöka om bygglov för att bygga studentbostäder på en tomt 
väster om Kemicentrum. För LU och Akademiska hus är det viktigt att ett 
bygglov inte får påverka verksamheterna på Kemicentrum. 

 
6. Pågående projekt 

 
a) Ingen nytt om hanteringen av ej förreglade eluttag i dragskåp, arbete pågår. 
b) Inget nytt om ståplatser i föreläsningssalar mm, arbete pågår. 
c) Förhandlingar om hyror för hus 1 pågår fortfarande mellan LU-byggnad och 

Akademiska hus vilket innebär att beslut om ombyggnaden avvaktar.  
d) Inget nytt om avfallshantering, arbete pågår. 
e) Inget nytt om inrymningslarm, arbete pågår. 
f) Husstyrelsen behöver få mer information om projektets syfte och mål för att 

formera gruppen och föreslår att miljöchefen Claes Nilén bjuds in till nästa 
HMS-möte i februari. 

g) Arbetet med labbrockshantering fortlöper. 
 

7. Biblioteket- återkoppling från styrgruppsmöte 
 

Cajsa Andersson meddelar: 
– Flytten av avdelningsbiblioteket vid Teoretisk och Fysikalisk kemi till kemicentrums 
bibliotek är i avslutat. 
– Ca 150 hyllmeter arkivmaterial kommer att flyttas till LU depå. 
– På seminariet den 24/11 för doktorander deltog 32 doktorander. 
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– 3 singelprenumerationer är uppsagda men möjlighet finns att återuppta dem om 
behov finns. 
– Det pågår ett arbete med att utse en doktorandrepresentant till styrgruppen, denna 
kommer att utses av doktorandkåren. 
– Det finns ett nytt avtal med Springer compact som innebär att open-access artiklar är 
avgiftsfria. 

  
8. Fråga kring hantering kemiskt avfall vid KC 

  
Husstyrelsen anser inte att det finns något behov av att samordna hanteringen av 
kemiskt avfall. Systemet att beställa hämtning av kemiskt avfall via ett formulär på 
LU-byggnad fungerar väl.  

 
9. Studentärende 

 
Simon Probert (W-sektionen)  
– ställer frågan om de får sätta upp gardiner i sina lokaler men husstyrelsen säger nej 
till denna fråga eftersom det finns höga krav på materialet i gardiner ur brandsynpunkt.  
– ställer frågan om det finns möjlighet att varumaskinerna på KC kan utökas med fler 
dagligvaror. Husstyrelsen har inget emot detta men det är LU-byggnad som har avtal 
med leverantören av varuautomater och sektionerna uppmanas att driva frågan mot 
dem. 

 
10. Övriga frågor 

 
– Husstyrelsen beslutar att Kemicentrums dörrar skall vara stängda mellan jul och 
nyår, passerkort krävs för att komma in på KC under denna tid och att mellan nyår och 
trettonhelg skall det vara öppet som vanligt. 
– Tommy Ljungdell meddelar att det är problem med projektorerna i sal G, en 
projektor är borttagen på grund av att det inte går att kommunicera med den. Den 
andra fungerar men börjar mattas av i färgerna.  Leverantören av projektorerna på 
Kemicentrum har upphört med tillverkningen av denna typ av AV-utrustning vilket 
kan innebära att båda projektorerna kan komma att behöva bytas ut. LTH service och 
teknik undersöker vilka möjligheter som finns för att lösa problemet. 
– Mattias Alveteg tar upp frågan om informationsflöde vid utrymningslarm för brand. 
Jörgen Nilsson skall utreda hur LU, AH, Rsyd och SOS-alarm kommunicerar idag vid 
sådant larm varefter frågan om internkommunikation kan lösas. 

 
Mötestider våren 2017  
16/2, 4/4 samt 8/6 15:00-16:30 
 
Protokollförare  Justeras 
 
Tommy Ljungdell  Karl-Erik Bergquist 


