
LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL nr 7/2008 
KEMICENTRUM Sammanträdesdatum 
Husstyrelsen 2008-10-29 
 
 
Närvarande 
 
Ledamöter 
Andersson, Carlaxel professor   ordförande 
Eliasson, Ann-Charlotte professor  
Lidén, Gunnar professor  (t o m §10) 
Sterner, Olov professor 
Fogel, Sebastian student 
 
Övriga 
Billgren, Cecilia  administrativ chef  protokollförare 
 
Frånvarande 
Thelin, Lisa doktorand  
 
 
 
§ 

 
Ärende 
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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkterna 9 – 12. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Protokoll från 2008-09-24 och 2008-10-01 lägges till handlingarna.  
 
§ 3 Meddelanden 
 
 Administrativa chefen meddelar att: 

- frågan om rum för enskild tid diskuteras inom både LTH och N, 
- det borde finnas väl synliga Kemicentrum-skyltar ut mot Getingevägen och 

Sölvegatan. Ett förslag kommer att tas fram, 
- husstyrelsen har fått en faktura på 177 kkr för destruering av avloppsslam. 

Tidigare år har denna kostnad varit avsevärt lägre, 
- Media-Tryck kommer även i fortsättningen att finnas i sina nuvarande lokaler, 
- det är stora problem med störningar i vissa av korridorerna som KC hyr på 

Möllevångsvägen och uppmanar alla att informera inresande gäster om vikten av 
att följa de regler som gäller för hyresgäster.  

 
§ 4 Ekonomi hus I 
 

Husstyrelsen beslutar att arbeta vidare utifrån den princip för fördelning av 
överskjutande kostnader för ombyggnad av hus I som diskuterades vid senaste mötet 
och utifrån vilken en preliminär beräkning gjorts. En slutlig beräkning kan göras först 
då alla räkningar betalats samt skriftligt beslut om den del som ska finansieras av LU 
finns. Sannolikt ska detta vara klart januari 2009. 
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Administrativa chefen får i uppdrag att, i husstyrelsens budget för 2009, ta med en 
preliminär kostnad för hus I enligt överenskommen princip.  

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Handling: Bilaga §4 
 
§ 5 KC-gemensamma lokaler 

 
Husstyrelsen beslutar att: 
- gemensamma lokaler som idag inte har någon tydlig brukare, i huvudsak förråd 

på plan -1, ska fortsätta stå som KC-gemensamma lokaler men att vi ska arbeta på 
att hitta hyresgäster till dem. 

- de lokaler som tomställts på plan -1 och som kommer att användas som 
evakueringslokaler för teoretisk kemi ska läggas över på KILU fr o m 2009. 

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
§ 6 Budget 2009 
 

Husstyrelsen uppdrar åt administrativa chefen att till nästa möte ta fram förslag till 
budget för 2009. 

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
§ 7 Namn på caféet 
 

Husstyrelsen beslutar enhälligt att caféet ska heta Café Ester. Detta förslag är inlämnat 
av Kristina Berglund som därmed vinner 5 gratisluncher i caféet. 

 
Dessutom har följande personer vunnit vars en gratislunch i caféet: Linnéa  
Franzén, Maria Olsson, Sumera Tubasum, Tommy Suutari och Joel Andersson 

 
Styrelsen diskuterar KULA-dagarna och konstaterar att detta är ett viktigt 
arrangemang. Sebastian Fogel uppmanas ta fram en skiss på hur man kan göra detta 
på del av caféytan och därefter kontakta Anki Wikander för att diskutera hur detta 
kan lösas. 

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
§ 8 Skolsamverkan 

 
Husstyrelsen beslutar att 320 kkr ska föras till avdelningen för organisk kemi som 
ersättning för arbete inom skolsamverkan under 2008. 
 

 Föredragande: Cecilia Billgren 
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§ 9 Byte av kylmaskin i hus V 
 

Husstyrelsen uppdrar åt ordföranden att kalla samman till ett möte med 
representanter för KC, LU och Akademiska Hus för att diskutera frågan om ny 
kylmaskin i hus V. 

 
§ 10 Salar och seminarierum 
 
 Administrativa chefen redogör för problem kring användningen av seminarierum.  
 
 Husstyrelsen beslutar att: 

- intendenten tillsammans med studenterna tar fram ett anslag med information 
om ordningsregler som anslås i samtliga salar och seminarierum. Studenterna 
kommer att arbeta med att sprida informationen. 

- ritningar över hur borden ska vara placerade då man lämnar en lokal ska anslås i 
samtliga seminarierum,  

- efter slutförd undervisning ska lokalen återställas i det skick man förväntar sig 
finna den, dvs tavlor vara suddade, möblerna i ordning mm. Den som undervisat 
i lokalen ansvarar för detta sker.  

 
Husstyrelsen trycker på det faktum att om vi inte kommer till rätta med problem kan 
resultatet bli att undervisningslokalerna låses, dvs endast är tillgängliga när man bokat 
dem. 
 
Föredragande: Cecilia Billgren 
 

§ 11 Postfack till teknologerna  
 

Husstyrelsen beslutar se över alternativet att behålla de nuvarande brevfacken 
eftersom inköpskostnaden för nya postfack visat sig vara högre än förväntat. 

 
Föredragande: Cecilia Billgren 

 
§ 12 Övrigt 
 

Sebastian Fogel tar upp frågan om aktuella scheman utanför datorsalarna samt 
önskemål om klädkrokar i seminarierummen. Ordföranden åtar sig att kontakta 
LTHs datordriftgrupp angående scheman. Vad gäller klädkrokar i seminarierum ska 
KCs intendent se över om och var sådana kan sättas upp men husstyrelsen konstaterar 
samtidigt att studenterna har skåp att hänga sina kläder i.  

 
   
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Carlaxel Andersson 


