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Närvarande 
Ledamöter 
Alveteg, Mattias Prefekt, institutionen för kemiteknik 
Abrahamsson, Sara Studentrepresentant W-sektion  
Granfeldt, Yvonne Prefekt, institutionen för livsmedelsteknik 
Lindh, Tova Studentrepresentant K/B-sektionen 
Nilsson, Jörgen Administrativ chef, ordförande 
 
Övriga 
Ljungdell, Tommy Byggsamordnare, protokollförare  
Svensson, Andreas Lokalcontroller, LTH kansli 
Wendler, Aniko Arbetsmiljösamordnare 
 
 
Frånvarande 
Bülow. Leif Prefekt, kemiska institutionen  
  Studentrepresentant KERUB 
   
§ Ärende 

Beslut 
 

 
1. Fastställande av dagordning 

 
Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen. 

 
2. Föregående mötesprotokoll 

 
Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

 
3. Anmälan övriga frågor 

 
Saltolås KILU 

 
4. Ekonomi 

 
Inga ärenden 

 
5. Bibliotek 

 
Inga ärenden 
 
 

6. Meddelanden 
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§ Ärende 

Beslut 
 

 
- Andreas Svensson meddelar att Akademiska hus och LU startat ett projekt om hållbart 
campus och att en entreprenör inom utemiljöer är anlitad för detta. 
- Tommy Ljungdell meddelar att Akademiska hus har anlagt en boulebana vid den södra 
gaveln av hus 5 som är tillgänglig för alla och där finns också en grill.  
  

7. Nya projekt-investeringar KC 
 

Inga nya projekt är planerade. 
 

8. Händelserapporter 
 

Jörgen Nilsson meddelar att det inkommit några rapporter från LU-säkerhet om olåsta 
dörrar, framförallt angående sidodörren till ingång A, Akademiska hus arbetar på att 
hitta en lösning på detta problem.  
Tommy Ljungdell meddelar att Akademiska hus tar service på befintliga dörrar med 
automatisk dörröppning. 

 
9. Pågående projekt 

 
a) Arbetet med inköp av större avfallskärl pågår. 
b) Jörgen Nilsson redovisar från möten med en grupp lärare om förslag på 

utformning av aktiva lärosalar. Husstyrelsen beslutar att arbeta vidare med detta 
och ta in offerter på utrustning och inredning. 

c) Arbetena med kvävetankarna är klara. 
d) Påfyllnadsskåpet för flytande kväve är klart och en första utbildning från AGA 

har hållits. Aniko Wendler tar fram ett undervisningsmaterial för internutbildning 
innan anläggningen tas i bruk för användning. 

e) Gardiner till bibliotek och studentutrymme är beställt. 
f) Jörgen Nilsson meddelar att intervjuer med möjliga vaktmästare börjar den 8/4. 
g) Arbetet med att montera de nya större dörrarna till gasförråd mm pågår. Tommy 

Ljungdell tar upp behovet att även förnya de 2 kvarstående dörrarna också. En 
offert för detta har tagits fram till ett pris av ca 75 000:- . Husstyrelsen beslutar 
om inköp av dessa. 

h) Jörgen Nilsson redovisar ett dokument och blankett till regler för fester på KC. 
Husstyrelsen beslutar att införa dessa regler med smärre ändringar som 
diskuterades på mötet. 

i) Soffor till foajén i hus 5 är klara. 
j) Jörgen Nilsson informerar om att KILU planerar att flytta NMR-centrums lokaler 

till plan -1 i hus1 mittdel. 
k) Jörgen Nilsson meddelar att KILU lämnat in en begäran om ombyggnad av hus 2 

till LU-byggnad. 
 
 
 
 

10. Studentärenden 
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Tova Lindh från K/B sektionen har frågor om status på frågan om en eventuell flytt till 
Brunnshög. Husstyrelsen har ingen information om detta än. 
K/B-sektionen önskar hålla en påskäggsjakt på KC i samband med påsken, OK från 
husstyrelsen. 
Sara Abrahamsson från W-sektionen meddelar det pågår en kampanj inom LTH mot 
sexuella trakasserier och att man i samband med detta vill sätta upp affischer på en del 
toalater inom KC. Husstyrelsen beslutar att godkänna detta men att det skall utföras i 
samråd med husprefekt.   
 

 
11. Övriga frågor 

 
KILU har lämnat in en begäran om Saltolås till LTH och Andreas Svensson vill 
förtydliga att LTH endast kommer att stå för kostnaden som berör LTH. 

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