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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 
 

 
5. Bibliotek 
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§ Ärende 

Beslut 
 

 
Cajsa Andersson meddelar att styrgruppen för kemicentrums biblioteks medlemmar 
behöver förnyas för en ny 3 års period, institutionerna tar med sig frågan för 
behandling och frågan tas upp för beslut vid nästa husstyrelsemöte. 
Avtalet med Elsevier har upphört och det finns inga uppgifter förhandlingar.  

 
6. Meddelanden 

 
a) Jörgen Nilsson meddelar att det inkommit en förfrågan från en studentgrupp 

inom bioinformatik (RSG) om att låna en lokal men husstyrelsen konstaterar att 
det inte finns någon lämplig lokal ledig. 

b) Jörgen Nilsson har fått frågor om att lämna ut torris till studenter med detta är av 
säkerhetsskäl inte tillgängligt för studenter. 

c) Jörgen Nilsson meddelar att det finns ett beslut från LU-byggnad om 
lokalfördelning efter ombyggnaden av KC1. 

d) Jörgen Nilsson meddelar att KILU har skickat in en anmälan till LU-byggnad 
avseende en ombyggnad av hus 2. 

e) Jörgen Nilsson kommer att hålla ett möte med LU-service angående service. 
f) Andreas Svensson meddelar att LU-kortet har leveransproblem med lås men att 

en lösning är på gång.  
 

7. Nya projekt-investeringar KC 
 

a) Jörgen Nilsson redovisar en offert om omklädning av stolarna i konferensrummet 
Marie Curie. Husstyrelsen beslutar att detta skall genomföras och attTommy 
Ljungdell får i uppdrag att undersöka möjligheterna att även renovera 
mötesbordet. 

b) Jörgen redovisar ett önskemål från lärare om att utrusta seminarierum med 
projektorer och förslår att börja med sal M. Husstyrelsen beslutar att ta in offert 
på detta. 

 
 

8. Händelserapporter 
 

Jörgen Nilsson redovisar händelserapporter från LU-säkerhet. 
 

9. KC farlig verksamhet 
 

Inget nytt 
 
 
 
 
 

 
10. Pågående projekt 
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§ Ärende 

Beslut 
 

 
a) Arbetet med inköp av större avfallskärl pågår. 

 
b) Ombyggnaden av hus 1 pågår. 

 
Projektering 

– På senaste byggmötet presenterades en reviderad tidplan- östra delen 
slutbesiktigas vecka 44 därefter kan KC ställa lokalerna i ordning och 
mittdelen slutbesiktas vecka 47. 
– Det har tillkommit en ändring i projektet (ÄTA): Tillkommande el-kanal i 
datorrum. 
– Färgsättningen utgår. 

– Husstyrelsen beslutar att tilläggs beställa jalusier till bardelarna i   
              studentutrymmena för W och KB. 

 
Aktiva lärosalar 

– Jörgen Nilsson redovisar ett förslag på en teknisk lösning för aktiv lärosal. 
Husstyrelsen beslutar att arbeta vidare med detta förslag. 
– Tommy Ljungdell redovisar ett förslag på att komplettera de nya 
seminarierummen S/T med golvbrunnar för el till studentborden. Husstyrelsen 
beslutar att tilläggs beställa detta. 

 
Arbete med att beställa möbler mm till datorsal, seminarierum samt tysta 
läsplatser pågår. 

 
c) – Bygglovet för kvävetankar är beviljat och projektering pågår. 
d) – Påfyllnadsskåpet för flytande kväve levereras i oktober. 
e) – Kvävgasledning till hus 5 återstår endast inkoppling och provtryckning. 
f) – Jörgen Nilsson redovisar ett förslag på att bygga om vaktmästeriet, 

Husstyrelsen beslutar att påbörja projektering. 
g) AV-utrustning i hörsal A och C är klart. 
h) – Arbete med inrymningslarm pågår, inväntar besked från Akademiska hus. 

– Arbetet med krisgruppen pågår. 
 

 
11. Regler för fester  

 
Inget nytt 

 
 

12. Studentärenden 
 

Inga ärenden 
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§ Ärende 

Beslut 
 

 
13. Övriga frågor 

 
– Aniko Wendler meddelar att batterierna i alla hjärtstartare är utbytta och nästa 
batteribyte skall utföras 2022. 
– Jörgen Nilsson meddelar att Akademiska hus påpekat att filter i kylmaskiner måste 
bytas eller rengöras årligen och föreslår att Husstyrelsen skall ta denna kostnad. En 
inventering av behovet skall utföras innan beslut. 

 
 
Mötestider hösten 2018  
13/9 14:30-16:00 
18/10 14:30-16:00 
 
 
 
 
Protokollförare  Justeras 
 
Tommy Ljungdell  Jörgen Nilsson 
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