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1.

Ärende
Beslut
Utseende av justeringsperson
HMS-kommittén utser Carl Grey att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2.

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3.

Föregående protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

4.

Rapport från Skyddskommittén
Inget att rapportera.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse
Jörgen Nilsson informerar om att i samband med asbestsanering i hus 4 plan 0 upptäckte man
mindre mängder asbestdamm på kabelstegar, Akademiska hus kommer att undersöka
omfattningen av detta.
-Akademiska hus har undersök orsakerna till lukterna i hus 4 plan 3 och 4 som orsakade
utrymningen av hus 4 den 21 maj. Orsaken visade sig vara de nya akustikplattor som installerats
i hus 4 och delar av hus1 samt Kemicentrums vaktmästeri som byggdes om under hösten 2018.
Akustikplattorna har efter detta bytts ut i hus 1 och vaktmästeriet till en annan typ av takplatta.
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-Det nya påfyllningsrummet för flytande kväve kommer att tas i bruk den 28 juni. Under tiden
25-27 juni är det inte möjligt att fylla på flytande kväve.
-Det kommer att installeras kortläsare vid alla dörrar till det nya rummet för
flytandekvävepåfyllning, gasflaskförrådet, lösningsmedelsslask och riskavfall.
-Behållaren för kolsyreis kommer att flyttas till lokalerna vid gasflaskförrådet och
lösningsmedelsavfallet
-Det kommer under sommaren att installeras ett höj och sänkbart ståbord i alla hörsalar.

6.

Skyddsrondsprotokoll
Anikó Wendler meddelar från de senaste skyddsronderna, sammanfattningsvis finns det inga
större anmärkningar. Mattias Alveteg meddelare att det finns stora brister i hämtningen av
kemikalieavfallet, Sysav har inte kapacitet att hämta avfallet i tid vilket medför att
avdelningarna på Kemicentrum har för stora lager av kemikalieavfall. Jörgen Nilsson förslår att
Kemicentrum tar fram en skrivelse till LU-byggnad om problemet.

7.

Rapporterade arbetsskador/tillbud
Det rapporterade ett tillbud under mötet och detta gicks igenom.

8.

Information från huvudskyddsombudet
Inget att rapportera.

9.

Studentärende
Märta Bengtsson meddelar att innehållet i första hjälpen tavlorna är slut och undrar hur de skall
få detta avhjälpt. Beskedet är att detta skall anmälas till informationsdisken eller direkt till
intendenten Caroline Lindblom.

10.

Meddelande
Inga meddelanden.

11

Övriga ärenden
Leif Bülow rapporterar från en internrevision hos Kemisk fysik och Teknisk mikrobiologi
angående bl.a. informationsflöden från universitet och hur Kemicentrum använder dessa.
Jörgen Nilsson meddelar att Lunds kommun hat godkänt en detaljplan för att bygga
studentbostäder på trekantstomten vid infarten till Kemicentrum från Getingevägen.
Jörgen Nilson tar upp frågan om hisstransport av gasflaskor och flytande kväve och förslår att
Kemicentrum tar fram en skylt med anvisningar som sätts upp i hissen.
Tommy Ljungdell påpekar att det finns en nyckellösning för att hantera detta i hissarna i hus 1
och hus 3 som även skulle kunna sättas in i hissarna i hus 2 och 5. Detta undersöks.
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Vid protokollet

Tommy Ljungdell

Justeras

Anikó Wendler

Carl Grey

