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KEMICENTRUM Sammanträdesdatum 
Husstyrelsen 2019-06-05 
 
  
Närvarande 
Ledamöter 
Alveteg, Mattias Prefekt, institutionen för kemiteknik 
Abrahamsson, Sara Studentrepresentant W-sektion  
Bülow. Leif Prefekt, kemiska institutionen  
Granfeldt, Yvonne Prefekt, institutionen för livsmedelsteknik 
Wennerström, Ronja Studentrepresentant K/B-sektionen 
Nilsson, Jörgen Administrativ chef, ordförande 
 
Övriga 
Hansson, Håkan  Ekonomichef KILU §4 
Gustafsson, Jessica Tillträdande studentrepresentant W-sektionen 
Ljungdell, Tommy Byggsamordnare, protokollförare  
Svensson, Andreas Lokalcontroller, LTH kansli 
Wendler, Aniko Arbetsmiljösamordnare 
 
 
Frånvarande 
  Studentrepresentant KERUB 
   
§ 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 redogör för tertialsbokslut 1.  

 
5. Bibliotek 

 
Biblioteket invigdes den 14 maj, i övrigt inga ärenden. 
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6. Meddelanden 

 
- Jörgen Nilsson meddelar att under den kontrollerade asbestsaneringen i hus 4 
upptäcktes mindre mängder asbestdamm på kabelstegar. Mängderna har varit 
försumbara små och utgör ingen risk. 
- Lukten som orsakade utrymningen den 21 maj i hus 4 orsakades av nya 
undertaksplattor. Dessa återfanns även i de nyrenoverade lokalerna i hus 1. Huvudelen 
av takplattorna är utbytta och reseterande kommer att bytas före midsommar.  
-Två nya vaktmästare har börjat vid kemicentrum. 
- Caroline Lindblom blir ny intendent och får arbetsledningsansvar för vaktmästarna och 
informationen. Vid behov arbete som ska utföras av vaktmästarna ska detta meddelas 
Caroline Lindblom, som planerar vaktmästarnas arbetstid. 
  

7. Nya projekt-investeringar KC 
 

Inga nya projekt är planerade. 
 

8. Händelserapporter 
 

Inget att rapportera. 
 

9. Pågående projekt 
 

a) Arbetet med inköp av större avfallskärl pågår. 
b) Jörgen Nilsson meddelar att LTH fått in offerter för AV-teknik till aktiva 

lärosalar och att det skall tas in offerter på möbler snarast. 
c) Inkoppling av gasledningarna till den ena kvävgastanken kommer att ske den 25-

27 juni. Under denna tid går det inte att fylla på kärl för flytande kväve och det 
finns ingen gas i gasuttagen på labb. 

d) Internutbildning för fyllnadsskåpet för flytande kväve pågår. 
e) Gardiner till bibliotek och studentutrymme är klart. 
f) Dörrar till gasflaskförråd och bunker är klart. Återstår att koppla in kortläsare och 

passersystem till dörrarna. 
g) Projektering för en ombyggnad av NMR centrum till nya lokaler har påbörjats. 
h) Verksamhetsbeskrivningen inför en ombyggnad av hus 2 klar och överlämnad till 

LU-byggnad. 
i) Inget nytt  att rapportera om Saltolås på KILU. 
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10. Studentärenden 
 

Sara Abrahamsson från W-sektionen meddelar att under de senaste veckorna med 
tentaläsning som sammanfallit med  helgdagar och klämdagar har det varit problem 
med toaletterna som saknat toalettpapper mm. Förslag på lösning är att vid sådana 
tillfällen skall toaletterna förses med extra mycket papper. 
-Det finns ett stort behov av ett Phösrum under sommaren inför nollningsaktiviteterna 
vid terminsstart. Jörgen Nilsson undersöker om det finns lämpliga lokaler på 
Kemicentrum.  
-Ny representant för W-sektionen från hösten blir Jessica Gustafsson. 
 

11. Övriga frågor 
 
Inga ärenden 

 
 
Mötestider hösten 2019  
 
11/9, 24/10 och 4/12 14:30-16:00 
 
 
 
 
Protokollförare  Justeras 
Tommy Ljungdell  Jörgen Nilsson 


