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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 
Lindblom, Caroline Intendent, protokollförare  
Wendler, Aniko Arbetsmiljösamordnare 
Hansson, Håkan Ekonomichef §4 
 
Frånvarande 
  Studentrepresentant KERUB 
   
 
 
 
§ Ärende 

Beslut 
 

 
1. Fastställande av dagordning 

 
Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen. 

 
2. Föregående mötesprotokoll 

 
Punkten 11 från föregående protokoll rättelse; 
Även Biblioteksstyrelsen ombildas och blir en styrelse enbart för UB där bl. a. 4 
ledamöter representerar fakulteterna till skillnad från tidigare då alla fakulteter var 
representerade. 
Föregående protokoll läggs därefter till handlingarna.  

 
3. Anmälan övriga frågor 

 
Inga ärenden. 
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4. Ekonomi 

 
Håkan Hansson presenterar tertialbokslut T2. 
Budgetarbetet pågår just nu och inga större investeringar är aktuella nästa år. 

 
5. Bibliotek 

 
Cajsa Andersson meddelar 
-Tyvärr har det regnat in på ett ställe precis vid ingången till Biblioteket och golvet har 
därmed rest sig, Akademiska hus är inkopplade på ärendet. 
-Utredningsuppdrag rörande naturvetenskapliga fakultetsbiblioteket pågar och 
 Gunilla Herdenberg (fd Riksbibliotekarie) som leder utredningen går nu runt och 
intervjuar all bibliotekspersonal  och administrativa chefer på Biologi, Geologi, Fysik 
och Kemi. 
-Biblioteken vid LTH och Naturvetenskaplig fakultet håller på att skapa en gemensam 
broschyr om biblioteken. 

 
6. Meddelanden 

 
Jörgen Nilsson meddelar  
- Avtal med LU-service gällande Vaktmästeriet är uppsagt per den 1 november. 
- Solskydd till de högre fönstren är nu uppsatta på Bibliotekets fönster, det tittas på 
samma lösning för studenternas sektionslokaler. 
  

7. Nya projekt-investeringar KC 
 

Jörgen Nilsson meddelar  
-Borden i C-korridoren behöver bytas ut till större bord för fler platser. KC har fått en 
offert från Kinnarps till ett pris av 76 040:- 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 att en person troligen 
övernattat i hus 5 +2 och att ev. inbrottsförsök har inträffat. 

 
9. Pågående projekt 

 
a) Arbetet med inköp av större avfallskärl är senarelagt. 
b) Installationerna av AV-teknik i de aktiva lärosalarna slutjusteras, klart v. 44 
c) Utbildning kvävgaspåfyllning sker den 14 november samt den 2 december. 
d) Dörrar till gasflaskförråd och bunker är klart. Återstår att koppla in kortläsare och 

passersystem till dörrarna. 
e) Ombyggnad av nytt NMR centrum, väntar på avtal från Akademiska hus. 
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f) Ombyggnation hus 2, Tommy Ljungdell jobbar med ritningar. 
g) Ombyggnad hus 5, ingen ny information. 
h) Saltolås på KILU kommer installeras tidigast våren 2020. 

 
 
 

10. Studentärenden 
 

Tova Lindh meddelar att det är problem med Eduroam vid studenternas styrelserum. 
Tova Lindh blir ombedd att göra en felanmälan till Kemicentrums Informationsdisk. 
Caroline Lindblom informerar också Ulf Dahlén om detta. 
 

11. Övriga frågor 
 
Mattias Alveteg undrar över gymnasieskolan som har seminarierum W. Jörgen Nilsson 
informerar om att det är Hvilans gymnasieskola som har inlett ett samarbete med 
grundutbildningen på Kemiska institutionen Då de inte har egna labb på Hvilan får de 
hyra labb i grundutbildningen lokaler samt lokal KC:W under höstterminen. 

 
 
Mötestider hösten 2019  
 
4/12 14:30-16:00 
 
 
 
 
Protokollförare  Justeras 
Caroline Lindblom  Jörgen Nilsson 
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