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Närvarande 
Ledamöter 
Alveteg, Mattias Prefekt, institutionen för kemiteknik 
Probert, Simon Studentrepresentant W-sektion  
Bülow. Leif Prefekt, kemiska institutionen  
Granfeldt, Yvonne Prefekt, institutionen för livsmedelsteknik 
Gustafsson, Vendela  Studentrepresentant KERUB 
Klug, Manfred Studentrepresentant K/B-sektionen 
Nilsson, Jörgen Administrativ chef, ordförande 
 
 
Övriga 
Hansson, Håkan Ekonomichef §4. 
Ljungdell, Tommy Byggsamordnare, protokollförare  
Wendler, Aniko Arbetsmiljösamordnare 
 
Frånvarande 
  
   
§ Ärende 

Beslut 
 

 
1. Fastställande av dagordning 

 
Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen. 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 

3. Anmälan övriga frågor 
 

Inga ärenden 
 

4. Ekonomi 
 
Håkan Hansson redovisar resultatet för tertial 2. 
 

 
5. Bibliotek 

 
Inga ärenden 
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6. Meddelanden 

 
a) Jörgen Nilsson informerar om en kommande utrymningsövning. 
b) Jörgen Nilsson meddelar att det finns önskemål om att låsa den norra dörren mot 

GU och CAS. Studenter har då access med sitt passerkort mellan 07:30 och 16:30 
och personal har alltid kortaccess. I nuvarande schema är denna dörr öppen 
dagtid. Husstyrelsen beslutar att denna dörr skall låsas enligt förslag. 

c) Jörgen Nilsson meddelar att KC behöver se över sin krisberedskap som tex. vid 
långvariga strömavbrott eller ventilationsavbrott. Jörgen och Aniko kommer att 
titta på detta.  

 
7. Nya projekt-investeringar KC 

 
a) Jörgen Nilsson redovisar en offert på 15 000kr för slipning och lackering av 

konferensbord i Marie Curie. Husstyrelsen beslutar att beställa detta arbete. 
 
 

8. Händelserapporter 
 

Jörgen Nilsson redovisar händelserapporter från LU-säkerhet. 
 

9. KC farlig verksamhet 
 

– Jörgen Nilsson meddelar att Kemicentrum fått besked från räddningstjänst syd att de 
fått alla handlingar som de krävt. 
– Aniko Wendler tar upp frågan om samordningsansvarig för Kemicentrum, tidigare var 
detta den tidigare prefekten för KILU, Sven Lidin. Husstyrelsen beslutar att utse Leif 
Bülow till ny samordningsansvarig. 

 
10. Pågående projekt 

 
a) Arbetet med inköp av större avfallskärl pågår. 
b) Ombyggnaden av hus 1 pågår. 

1) Inget nytt från byggmöten. 
2) – Jörgen Nilsson redovisar en ÄTA-lista med utförda tilläggsarbeten. 

– Tommy Ljungdell förslår att Kemicentrum skall tilläggs beställa en 
ommålning av de befintliga grupprummen. Husstyrelsen beslutar att beställa 
enligt förslag. 
– Tommy Ljungdell föreslår att de nya dörrpartierna på den östra gaveln förses 
med passersystem. Husstyrelsen beslutar enligt förslag. 

3) Tommy Ljungdell föreslår att Kemicentrum skall köpa in tjänsten att sätta upp 
hyllor till mikrovågsugnar i pentry och bardelar av byggnadsentreprenören. 
Husstyrelsen beslutar att detta skall köpas in enligt förslag. 

4) Aktiva lärosalar-arbete pågår. 
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– Jörgen Nilsson redovisar ett underlag för tillkommande inköp av bord och 
stolar till tysta läsplatser, datorsal, bibliotek och studentytorna. Husstyrelsen 
beslutar att beställa enligt förslag. Jörgen Nilsson kontaktar Andreas Svensson 
på LTH kansli för LTH´s del i detta inköp.  
– Tommy Ljungdell redovisar en kostnadsbedömning för inköp av projektor med 
installation till datorsal till en kostnad av ca 65 000 kr. Husstyrelsen beslutar att 
köpa in en projektor enligt detta. 

c) Kvävetankar, projektering pågår. 
d) Påfyllnadsskåpet för flytande kväve har levererats. 
e) Kvävgasledning till hus 5 återstår endast inkoppling och provtryckning, pågår. 
f) Ombyggnad av vaktmästeriet, projektering pågår. 
g) Åtgärder med anledning av tillstånd 

– Inrymningslarm är tekniskt möjligt, utreds vidare inom Kemicentrum. 
– Arbetet med uppdatering av krisgrupp pågår. Jörgen Nilsson förslår att 
Kemicentrum tar hjälp av en konsult. Husstyrelsen beslutar att Jörgen Nilsson 
skall arbeta vidare med detta, 

h) Tommy Ljungdell redovisar en kostnadsbedömning för inköp av projektor och 
dokumentkamera i seminarierum M till en kostnad av ca 85 000kr. Husstyrelsen 
beslutar att köpa en projektor och att förbereda för en framtida 
dokumentkamera.  

 
11. Regler för fester  

 
Inget nytt 

 
12. Studentärenden 

 
Inga ärenden 

 
13. Övriga frågor 

 
– Leif Bülow föreslår att Tommy Ljungdell får i uppdrag att undersöka möjligheterna att 
skapa för slutna sammankomster vid café Ester. Tommy redovisa ett förslag vid 
decembermötet.  

 
Mötestider hösten 2018  
6/12 14:30-16:00 
 
 
 
 
Protokollförare  Justeras 
Tommy Ljungdell  Jörgen Nilsson 


