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Närvarande 
Ledamöter 
Alveteg, Mattias Prefekt, institutionen för kemiteknik 
Arvidsson, Marika Studentrepresentant K/B-sektionen 
Bergquist, Karl-Erik Husprefekt, ordförande 
Lidin, Sven Prefekt, kemiska institutionen   
Probert, Simon Studentrepresentant W-sektion, ersättare 
 
Övriga 
Gustafson, Per Säkerhetschef LU punkt 5a och 6e 
Ljungdell, Tommy Byggsamordnare, protokollförare 
Nilsson, Jörgen Administrativ chef 
Ohlin, Johan Arbetsmiljösamordnare   
 
Frånvarande 
Granfeldt, Yvonne Prefekt, institutionen för livsmedelsteknik 
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 
 

Studieplatser och uppehållsytor för W-sektion.  
 

4. Ekonomi 
 
Jörgen Nilsson meddelar att budgetunderlaget är klart. Budgeten fastställs vid nästa 
husstyrelsemöte. 
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5. Meddelanden  

 
a) – Karl-Erik Bergquist meddelar att det finns ett förslag till slutversion från 

brandkonsulten som innebär att inga gassensorer behövs, man kommer istället 
att undvika verksamheter där sådana skulle kunna krävas. 
– Per Gustafsson meddelar att Länsstyrelsen skall pröva om kemicentrum kan 
omfattas av farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor. Inför detta 
kommer Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen och Räddningstjänst syd att göra ett 
platsbesök på Kemicentrum den 8 november. 

b) Johan Ohlin meddelar att utrymningsövningen genomfördes på hela 
Kemicentrum den 18:e oktober med i huvudsak bra resultat. Dock gick stora 
grupper av studenter in när klockorna tystnade mest på grund av att man inte 
fick något SMS.  

c) Tommy Ljungdell meddelar att arbetet med byta ut AV-utrustningen i hörsal B 
är klart. 

 
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. Johan 
Ohlin anser att husstyrelsen skall begära ett underlag för kostnaderna från 
Akademiska hus för ombyggnaden av entré E, Jörgen Nilsson får i uppdrag att 
kontakta byggnadschefen på LU. 

d) Inget nytt om avfallshantering, arbete pågår. 
e) Vid ett möte med per Gustafsson diskuterades möjligheten att sätta upp 

blixtljus och summer vid entréerna som startas av utrymningslarm och 
återställs manuellt när faran är över. Det kommer också att undersökas om det 
finns möjlighet att blockera ytterdörrarna när blixtljus och summer är aktiva. 

 
7. Biblioteket- återkoppling från styrgruppsmöte 

 
Jörgen Nilsson meddelar: 
-Flytten av avdelningsbiblioteket vid Teoretisk och Fysikalisk kemi till kemicentrums 
bibliotek är i slutfasen. 
-En inventering av tidskrifter som kan läggas på depå har påbörjats. Mer information 
kommer senare. 
-Kemicentrums bibliotek anordnar ett seminarium den 24 november riktat till 
doktorander, mer information finns bibliotekets hemsida och KILU newsletter. 
-Cajsa Anderson har startat en online prenumeration av tidskriften Synlett som 
kommer att vara tillgänglig via e-publikationslistan LUBsearch. 
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8. Beslut om fastställande av omfattning av huvudskyddsombud 
  
Husstyrelsen beslutar enligt förslag.  

 
9. Studentärende 

 
– Marika Arvidsson (K/B sektionen) ifrågasätter att enskilda studenter kan boka 
seminarierum för tentamensinläsning vilket innebär att många seminarierum blockeras 
för andra studenter. Husstyrelsen beslutar att seminarierum och hörsalar endast kan 
bokas för undervisning och av studentsektionerna på Kemicentrum för arrangemang.   
– Marika Arvidsson framför ett önskemål om en anslagstavla i anslutning till 
uppehållsytorna, Husstyrelsen avslår denna begäran på grund av att brandbelastningen 
ökar med en sådan. 
– Marika Arvidsson framför ett önskemål om en replokal för sektionens 
musikverksamhet, husstyrelsen ställer sig positiv till detta och anvisar seminarierum X 
eller Y för detta. 
– Simon Probert (W-sektionen) meddelar att det ibland kommer en avloppsdoft vid 
studieplatserna på plan +1. Vid sådan tillfällen är det viktigt att skicka in en 
felanmälan så att Akademiska hus kan undersöka saken. 

 
 

10. Övriga frågor 
 

Jörgen Nilsson meddelar att LTH från januari 2017 tar över kostnaderna för 
studieplatserna plan +1 och W-sektionen lokaler i hus 2. 

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


