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§ Ärende 
 Beslut 
 
1. Utseende av justeringsperson 
 

HMS-kommittén utser Mattias Alveteg 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 protokoll från skyddskommittén. 
 
5. Rapport från Kemicentrums husstyrelse 
 
5.1. Karl- Erik Bergquist meddelar att en plan för att motverka inrymning är att dela på inre och 

yttre larm så att när yttre brandlarmet stängs av, låter inre brandlarmet tills det är säkert att  
komma in. 

 
5.2. Jörgen Nilsson informerar angående ombyggnaden av hus 1, så snart projekteringen är klar så 

kommer en remiss att skickas ut. 
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6. Skyddsrondsprotokoll 
 

Anikó Wendler har mottagit samtliga protokoll från vårens skyddsronder. 
Det finns en hel del omärkta kolvar, flaskor, dunkar etc. ute på labben.  
KLARA-listorna är inte uppdaterade och det är viktigt att dessa uppdateras. Ny 
inventeringsperiod nu i höst mellan okt-dec. 
Använd nya piktogram på kolvar, flaskor, exsickatorer, skåp osv. Kasta de gamla, orange 
piktogrammen! 
Ingen samförvaring av syra och bas. 
Många kartonger i labb, bör kastas då detta är en brandrisk. 
Anikó Wendler och Carl Grey har ett önskemål om att de som labbar i respektive 
laboratorium är närvarande under skyddsronden. 

 
 
7. Rapporterade arbetsskador/tillbud 
 

Inga rapporterade arbetsskador/tillbud har inkommit. 
 
 

8. Information från huvudskyddsombudet 
 
8.1     Carl Grey informerar om att ett nytt skyddsombudsmöte kommer äga rum i höst före 

skyddsronderna. 
8.2 Anikó Wendler informerar om att det kommer vara val av skyddsombud under hösten, detta ska 

dokumenteras och skickas in till LU-Bygg med kopia till Anikó Wendler. 
 
 
9.       Studentärende 

 
Nedim Krcic undrar om det finns möjlighet att få sortering av matavfall i Nat.faks lunchrum. 
Jörgen Nilsson meddelar att arbetet med miljöstationerna pågår just nu och förhoppningsvis 
kommer det att vara på plats under hösten. 
 
Mattias Alveteg undrar över överbliven mat i ett av frysrummen på -1 som de hyr, Linnea 
Gustafsson kollar upp detta. 
 

 
10. Meddelande 
  

Inga medelande har inkommit. 
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11 Övriga ärenden 
 

Torsdagen den 14 september ca kl. 8.25 gick brandlarmet i hus 5, på mikroskopiavdelningen.  
Det var samtliga fosfindetektorer som larmade. Gaserna som finns på avdelningen hade inte 
använts på flera dagar, utlöste utrymningslarmet i hus 5. Personalen på nCHREM arbetade med 
pumparna och misstänker att det kunde ha varit restpartiklar som har detekterats. 
Räddningstjänsten Syd (RSyd) ryckte ut, de hade dock inte fått reda på att det var ett gaslarm. 
RSyd tillsammans med nCHREM och mha en portabel detektor kunde konstatera att det inte var 
något läckage. Incidenten orsakade inga person- eller materiella skador. Avdelningen nCHREM 
har ordning och reda på sitt brandskydd. Räddningstjänsten Syd var överlag nöjda med insatsen 
från n-CHREM. 
 
 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Caroline Lindblom 
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