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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Husstyrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 2 Föregående mötesprotokoll 
 
 Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
  
 § 13a Klädskåp på KC 
 § 13b Mötestider HT 2015 
 
§ 4 Meddelanden 
  
 Husprefekten meddelar att: 
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- Räddningstjänsten Syd den 21 april genomförde en tillsyn på Kemicentrum,  
- Institutionen för livsmedelskemi kommer att köpa in en projektor till sal P, 

husstyrelsen kommer att stå för kostnaden av monteringen. 
 
  
 Arbetsmiljösamordnaren meddelar att 10-dygnsmätningen från KCs  
 avloppsystem ser bra ut. 
  
§ 5 Aktuella byggfrågor 
 
 Administrativa chefen meddelar att fönsterbytet i hus II går enligt  
 planerna. Med anledning av fönsterbytet kommer det att finnas behov av  
 nya persienner. De gamla tas bort i och med fönsterbytet. Det rör sig om ca  
 150 persienner.  
 
 Husstyrelsen beslutar att köpa in persienner inklusive montage till KILUs  
 avdelningar i hus II. Uppskattad kostnad 90 kkr. 
  
§ 6 Café Ester 
 
 Administrativa chefen redogör för kostnaderna för ombyggnad och  
 anpassning av Café Esters lokaler som LU byggnad ansvarar för.   
 Kemicentrum har fått en förfrågan av LU byggnad om att medfinansiera  
 kostnaden för ombyggnaden med 20 %.  Kostnaden kommer bokföras som  
 en avskrivning på tre år. 
 
 Husstyrelsen beslutar att medfinansiera den totala kostnaden med 20 %  
 vilket motsvarar 185 kkr. 
 
 Handling: bilaga § 6 
  
§ 7 Lastbryggan 
 
 Ann-Christin Wikander redogör för de problem som den trånga  
 lastbryggan idag åsamkar. Bilagd ritning visar att om en del av utrymmet  
 fylls igen, leder det till att lastbryggan breddas och underlättar för  
 lastbilarna att backa in. 
 
 Husstyrelsen beslutar att lastkajen skall breddas. Uppskattad kostnad är 75  
 kkr. 
 
 Handling: bilaga § 7 
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§ 8 Inköp av bord och stolar till foajéerna på KC 
 

Ann-Christin redogör för behovet av fler läsplatser på KC och föreslår att sex st nya 
väggfasta bänkar sätts upp och att borden vid de bänkfasta  

 bänkarna i foajéerna utökas till 28 st nya och möjliggör för fler studenter  
 att använda dem som läsplats. 
 
 Husstyrelsen beslutar enligt förslaget. Uppskattat kostnad är 150 kkr. 
  
 Handling: bilaga § 8  
 
§ 9 KCs gästbostäder 
 
 Ann-Christin Wikander redogör för nya rutiner för boende i KCs 
 gästlägenheter. 
 

Husstyrelsen ger Ann-Christin Wikander i uppdrag att dokumentera de nya rutinerna 
med inkluderande instruktioner för de boende samt checklista för handledare att 
känna till. 

 
 § 10 Arbetsmiljön på Kemicentrums bibliotek 
 

 Arbetsmiljösamordnaren påpekar att Kemicentrums biblioteks arbetsmiljö är 
bristfällig på grund av brist på dagsljus i lokalen. 

 
 Husstyrelsen beslutar att en arbetsgrupp ska tillsättas och diskutar frågan  
 vidare i september i år. Arbetsgruppen är husstyrelsen plus medarbetare  
 från KCs bibliotek. 
 
 Handling: bilaga § 10 
 
§ 11 Yttre utrymningslarm 
 
 Husprefekten redogör för fördelen med ett yttre utrymningslarm på KC. 
 
 Husstyrelsen uppdrar till Tommy Ljungdell att utreda frågan vidare om  
 betydelsen av ett yttre utrymningslarm på KC och kostnadsbilden för ett  införande av 

sådant. 
 
§12 Studentärende 
 
 Inga studentärende 
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§12a Klädskåp på KC 
 
 Ann-Christin Wikander redogör för svårigheterna med att tömma  
 studenternas klädskåp inför sommaren 
 
 Husstyrelsen ger Ann-Christin Wikander i uppdrag att utreda frågan  
 vidare och föreslå en lösning att ta ställning till. 
 
 
 
 
 
 
§ 13b Mötestider HT 2015 
 
 Husstyrelsen beslutar följande tider för husstyrelsens möte under  
 höstterminen 2015 
 
 2  september kl 15.15 
 14 oktober    kl 15.15 
 2 december  kl 15.15 
 
  
 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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