
 
LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL nr 1/2019 
KEMICENTRUM Sammanträdesdatum 
Husstyrelsen 2019-02-06 
 
  
Närvarande 
Ledamöter 
Alveteg, Mattias Prefekt, institutionen för kemiteknik 
Abrahamsson, Sara Studentrepresentant W-sektion  
Bülow. Leif Prefekt, kemiska institutionen  
Lindh, Tova Studentrepresentant K/B-sektionen 
Nilsson, Jörgen Administrativ chef, ordförande 
 
Övriga 
Ljungdell, Tommy Byggsamordnare, protokollförare  
Wendler, Aniko Arbetsmiljösamordnare 
 
 
Frånvarande 
Granfeldt, Yvonne Prefekt, institutionen för livsmedelsteknik 
  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 

 
5. Bibliotek 

 
Jörgen Nilsson meddelar att bibliotekets nya lokaler är färdiga och att flytten av böcker 
mm beräknas vara klar så att biblioteket kan öppnas den 14 mars. 
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6. Meddelanden 

 
a) Jörgen Nilsson meddelar att KCs nya personaladministratör Mia Hedin har 

börjat, 
b) Jörgen Nilsson informerar om att det förs diskussioner om att flytta NMR-

verksamheten till nya lokaler i hus 1. 
c) Jörgen Nilsson informerar om att KILU diskuterar en ombyggnad av hus 2. 
d) Jörgen Nilsson meddelar att LU byggnad vill kontrollera KCs tomma lokaler och 

ett möte kommer att hållas med dem den 7/2.   
 

 
7. Nya projekt-investeringar KC 

 
a) Jörgen Nilsson redovisar ett förslag att sätta upp panelgardiner i studentlokaler 

och bibliotek till en uppskattad kostnad av ca 200 000kr. Husstyrelsen beslutar 
om inköp av gardiner, Anki Wikander får i uppdrag att ta in offerter och beställa. 

b) Jörgen Nilsson förslår att KC skall anställa två nya vaktmästare under ett år. 
Husstyrelsen beslutar att anställa två nya vaktmästare tidsbegränsat under ett år. 

c) Jörgen Nilsson redovisar behovet av att sätta in 2 bredare plåtdörrar till gasförråd 
och förvaringsrum för att förbättra tillgängligheten med pall till dessa utrymmen. 
Akademiska hus har lämnat en offert på detta till en kostnad av 97 000kr. 
Husstyrelsen beslutar om inköp av 2 nya plåtdörrar enligt offert och ger Tommy 
Ljungdell i uppdrag att ta in en offert även för de 2 övriga dörrarna till 
lösningsmedelsavfallsrummet och flytande kvävetapprummet. 

 
 

8. Händelserapporter 
 

– Inget att rapportera. 
 

9. KC farlig verksamhet 
 

– Inget att rapportera. 
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10. Pågående projekt 

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

1) Slutmöte i ombyggnadsprojektet har hållits. 
2) Tommy Ljungdell meddelar att den slutliga ÄTA-lista med utförda 

tilläggsarbeten inte har skickats från Akademiska hus. 
3) Aktiva lärosalar-arbete pågår. 
4) Inköp och leveranser av möbler pågår. 

c) Kvävetankar är levererade och monterade. 
d) Påfyllnadsskåpet inväntar inkoppling. 
e) Ombyggnad av vaktmästeriet är klar. 
f) Åtgärder med anledning av tillstånd pågår, ett första möte mellan LU och Rsyd 

om insatsplaner har hållits. 
– Arbetet med inrymningslarm pågår. 
– Kontaktlistor till krisgruppen är uppdaterad och distribuerad till krisgruppen. 

g) Inköp av projektor till datorsal och seminarierum M är beslutat per capsulam och 
är beställt, installation beräknas vara klar i mitten av mars. 

h) Jörgen Nilsson redovisar ett utkast till regler för fester på KC. 
i) Soffor till foajén i hus 5 är beställda. 

 
11. Studentärenden 

 
– W-sektionen har praktiska frågor i de nya uppehållsytorna, dessa frågor behandlas av 
Tommy Ljungdell och KCs vaktmästare Danne Asp. 
– K/B-sektionen meddelar att de skall ha en invigningspub den 6/2. 

 
 

12. Övriga frågor 
 

Inga ärenden 
 
Mötestider våren 2019  
3/4 14:30-16:00 
5/6   14:30-16:00 
 
 
 
 
Protokollförare  Justeras 
Tommy Ljungdell  Jörgen Nilsson 


