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1. Fastställande av dagordning

Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen.

2. Föregåendemötesprotokoll

Föregående protokoll läggs till handlingama.

3. Anmälan övriga frågor

Lås i korridordörrar hus 5
Lunchtider cafe Ester
Öppettider på klämdagar

4. Ekonomi

Jörgen Nilsson meddelar att myndighetskapitalet på KC-gemensamt har ökat något
och for att minska detta beslutar husstyrelsen att se över investeringsbehovet.
Tommy Ljungdell får i uppdrag att ta fram en lista på möjliga investeringar till nästa
möte.
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5. Bibliotek

Uppdraget ftir Kemicentrums biblioteks styrgrupp fastställs.
Cajsa Andersson informerar om ett seminarium om forskningsdata.

6. Meddelanden

Karl-Erik Bergquist och Aniko Wendler meddelar att tanken lor utgående
avloppsvatten är tömd och att lO-dygnsmätningarna på kvicksilverhalten i
avloppsvattnet böq'ar den 18/4.
Tommy Ljungdell meddelar att akademiska hus kommer utflora ett fläktmotorbyte i
alla fläktar i hus I under sommaren vilket kommer att medfora stömingar i form av
begränsad kapacitet i ventilationsanläggningen for hus l.

7. Pågående projekt

a) En plan for avfallshanteringen kommer att vara klar till sommaren och varianter
på avfallskärl kommer att testats på några avdelningar.

b) Jörgen Nilsson informerar om arbetet med hantering av labbrockar, arbete pågår
flor att kunna starta upp hanteringen till vårterminens avslut.

c) Inget nytt om projekt elflorbrukning, arbete pâgâr.
d) Angående biblioteksflytten meddelar Jörgen Nilsson att hyresforhandlingarna

mellan LU-byggnad och Akademiska hus är klara men inte underskrivna än. En
projektledare är utsedd av LU-byggnad och ett möte med denna kommer att ske
efter påsk.

e) Det har inte kommit något svar från Akademiska hus om avskiljning av inre och
yttre larm samt flordröjning av larm vid ventilationsbortfall.

8. Studentärenden

IIB-sektionen önskar 12 nya stolar till sitt styrelserum och uppmanas att kontakta
Ann-Christin Wikander som kan undersöka om det finns stolar i lager.
W-sektionen ställer foljande frågor:

- Cykelparkering vid ingång J- Denna ingång är inte en allmän ingång utan en ingång
avsedd flor Akademiska hus och deras entreprenörer samt materielleveranser.

- Matflorbud i seminarierum- Detta forbud är i grunden ett städproblem.

- Öppettider till cafe Ester- Aven detta är i grunden ett städproblem ftir entreprenören
på café ester.

- Access till studentkorridoren efter arbetstid- Alla med giltigt passerkort flor studenter
har tillgång till denna korridor mellan 07:30-22:00 alla dagar, styrelseaktiva har
utökad access.

- Trasig belysning- Felanmälan till informationen skall göras.

- Önskemål om ståplatser i seminarierum-Frågan hanteras separat.
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9. övriga frågor

Husstyrelsen beslutar att komplettera korridordörrama i hus 5 med
återinr¡rmnin gs fu nkti on.
Karl-Erik Bergquist meddelar att cafê Ester ändrat tiderna for betalande gäster under
lunchtid utan dialog med Kemicentrum, Karl-Erik fär i uppdrag att diskutera detta med
cafe Ester.
Karl-Erik Bergquist tar upp frågan om det går att ändra öppettider på
passerkontrollerade dörrar på klämdagar men detta är styrt av ett centralt schema ftir
hela universitetet som kemicentrum inte kan ändra.

Mötestider vhren2017
816 l4:20-t6:00

Protokollflorare Justeras

Tommy Ljungdell Karl-Erik Bergquist




