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Närvarande 
Ledamöter 
Alveteg, Mattias Prefekt, institutionen för kemiteknik 
Bülow. Leif Prefekt, kemiska institutionen  
Granfeldt, Yvonne Prefekt, institutionen för livsmedelsteknik 
Gustafsson, Jessica Studentrepresentant W-sektionen 
Lindh, Tova Studentrepresentant K/B-sektionen 
Nilsson, Jörgen Administrativ chef, ordförande 
 
Övriga 
Andersson, Cajsa Bibliotekarie §5 
Ljungdell, Tommy Byggsamordnare, protokollförare  
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 

 
Inga ärenden.  
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§ Ärende 

Beslut 
 

 
5. Bibliotek 

 
Cajsa Andersson meddelar 
-Efter en remissomgång har det beslutats om nytt uppdrag för Universitetsbibliotek. Den 
nya Bibliotekstyreslen är en styrelse enbart för UB med 4 ledamöter som representerar. 
-Utredningsuppdrag rörande naturvetenskapliga fakultetsbiblioteket. En slutrapport bör 
vara klar senast den 31 mars 2020 och följande personer ingår i utredningsgruppen: 
Ola Wendt (KC), Anders Schersten (Geo), Gunilla Herdenberg (fd Riksbibliotekarie) 
och Studeranderepresentant. 
 

6. Meddelanden 
 
Jörgen Nilsson meddelar  
- LU byggnad har påbörjat en upphandling om avfallshantering. 
- KILU planerar att skapa en inköpsorganisation. 
- KILU undersöker förutsättningarna för IT-samordning inom institutionen. 
- K/B och W-sektionerna lånar sal O för bygge inför nolleuppdrag. 
- SUHF har kommit överens med Akademiska hus om förebyggande underhåll av 
universitetens lokaler och att AH därför fått en lista med underhållsåtgärder från KC. 
- KC har begärt ett kostnadsförslag för att åtgärda det ojämna golvet i korridoren mellan 
vaktmästeri och hus 2 på plan -1 
  

7. Nya projekt-investeringar KC 
 

Jörgen Nilsson meddelar  
- Akademiska hus har konstaterat rester av kvicksilver i avloppsrören på plan +2 i hus 5 
på grund av detta har mätningar gjorts på utgående vatten från hus 5 vilket visade på 
något förhöjda halter på ett prov annars på omätbara nivåer. Avloppsrören på plan +2 
byts ut i samband med ombyggnaden. 
-AV-tekniken i konferensrum Marie Curie behöver bytas. Husstyrelsen beslutar att 
utföra detta. 
-KC har fått en offert på att förlänga kvävgasledningen i livsmedelshallen till ett pris av 
84 000:- Husstyrelsen beslutar att utföra detta. Verksamheterna bekostar själv 
anslutningarna till rummen.  

 
8. Händelserapporter 

 
Jörgen Nilsson redovisar några mindre händelserapporter som olåsta dörrar och att en 
datorstöld har inträffat. 
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§ Ärende 

Beslut 
 

 
9. Pågående projekt 

 
a) Arbetet med inköp av större avfallskärl är senarelagt. 
b) Installationerna av AV-teknik i de aktiva lärosalarna pågår 
c) Arbetena med kvävgastankarna är avslutade. 
d) På arbetet med kvävgaspåfyllningen återstår endast mindre justeringar. 
e) Dörrar till gasflaskförråd och bunker är klart. Återstår att koppla in kortläsare och 

passersystem till dörrarna. 
f) KILU styrelse fattar beslut om planerna för flytt och ombyggnad av nytt NMR 

centrum den 12 september. 
g) Jörgen Nilsson och Tommy Ljungdell har haft ett inledande möte med LU-

byggnad om ombyggnation av hus 2. 
h) Inget nytt  att rapportera om Saltolås på KILU. 

 
 
 

10. Studentärenden 
 

Jessica Gustafsson frågar om planerna för ett grovförråd till W-sektionen. Jörgen 
Nilsson meddelar att efter nollningstiden kommer det tidigare K/B förrådet att delas av 
så Att K/B och W för var sin halva. 
 

11. Övriga frågor 
 
Inga ärenden 

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


