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Närvarande 
 
Ledamöter 
Ahrné, Siv  professor 
Alveteg, Mattias universitetslektor 
Bergquist, Karl-Erik universitetslektor   ordförande 
Lönnebo Stagnell, Katarina student  
Söderman, Olle professor  
  
Övriga 
Lindblad, Åsa 1:e bibliotekarie  § 8 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
von Arnold, Cecilia informatör 
Qvarnström, Eva intendent 
 
Frånvarande 
Ax, Elisabeth student 
Hoang, Anita student 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
  
 § 11 a Miljöstationer på KC 
 § 11 b Höstens sammanträden 
 
§ 4 Meddelanden 
 
 Ordföranden meddelar att invigningen av KCs nya läsplatser i förbindelsegången  
 plan 1ägde rum 26 april 2012. 
 
 Byggsamordnaren meddelar att vid ventilationsbortfall i KCs dragskåp i hus I och hus  
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 III bryter utrymningslarm ut och räddningstjänsten larmas. 
 
§ 5 Ombyggnad på KC 
 
 Byggsamordnaren meddelar att KC skyltarna levereras och sätts upp på KC under  
 juni månad 2012. 
 
 Husstyrelsen beslutar att det skall vara två skrivtavlor i sal A, dessa kommer sättas upp  
 under sommaren 2012. 
 
§ 6 Miljödiplomering på KC  
 
 Återremittering av ärendet  
 
 Föredragande: Eva Qvarnström 
 Handling: Bilaga § 6 
  
§ 7 Kris- och katastrofhantering på KC 
 
 Ordföranden redogör för mötet med säkerhetschefen vid LU tidigare under dagen. 
 
 Husstyrelsen beslutar att ärendet skall diskuteras vidare vid nästa möte med  
 husstyrelsen. 
  
 Föredragande: Eva Qvarnström 
 
§ 8 Royal society of chemistry 
 
 Åsa Lindblad redogör för erbjudandet att köpa in Royal society of chemistry, samtliga  
 e-böcker från 1968 till 2012, till ett fördelaktigt pris 
 
 Husstyrelsen uppdrar till Åsa Lindblad att undersöka behovet av dessa e-böcker med  
 kemiska institutionen. 
 
 Föredragande: Åsa Lindblad 
 
§ 9 Utemiljö utanför entré E 
 
 Ordföranden redogör för planering av ny utemiljö utanför entré E. Akademiska Hus  
 ansvarar för genomförandet av förbättring av utemiljön utanför entré E. 
 
 Husstyrelsen har per capsulam via e-post tagit beslut att ta kostnader på 500.000 kr  
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 för att förbättra utemiljön utanför entré E.  
  
 Föredragande: Karl-Erik Bergquist 
 
§ 10 Ögonduschar i hus II 
 
 Byggsamordnaren redogör för behovet att byta ut ögonduscharna, 80 st, i hus II och i  
 hus V.  
 Kostnaden för detta uppskattas till 400.000 kr.  
  
 Husstyrelsen beslutar att byte av ögonduscharna i hus II och hus V skall ske. 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 
§ 11 a Miljöstationer på KC 
 
 Byggsamordnaren redogör för behov av nya miljöstationer på KC. 
 
 Husstyrelsen uppdrar till byggsamordnaren att inventera hur många miljöstationer  
 det finns på KC och ta fram ett kostnadsförslag på byte av befintliga. 
 
§ 11 b Sammanträdestider HT 2012 
 
 Husstyrelsen beslutar att sammanträda kl 15.15 följande dagar 
 11 september 
 25 oktober 
 7 december 
  
 

 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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