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§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning efter att § 6 strukits. 
 
§ 2 Föregående mötesprotokoll 
 
 Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
  
 § 9a Mineralsamlingen på KC 
 § 9b Upphandling av gasleverantör 
 
§ 4 Meddelanden 
 
 Tommy Ljungdell redogör för utrymningsövningen och testet av SMS-avisering till  
 berörda på KC. Allt gick enligt planerna. Diskussion om fortsatt tjänst av SMS- 
 avisering pågår med centrala förvaltningen. 
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 Husprefekten meddelar att det varit ett möte med Akademiska Hus och  
 representanter från KC om riskutredning röranded de planerade studentbostäderna  
 utanför KC.  
  
§ 5 Aktuella byggfrågor 
 
 Tommy Ljungdell meddelar att  

- Akademiska Hus byter avloppsrören i hus 1 på plan 0 och plan -1 
(rumskoordinaterna -1FI 3-99 och 0FI 33-99), 

- radiatorbyte pågår i hus III. 
  
§ 6 Punkten utgår 
 
 
§ 7 Studentärende 
 
 Arvid Rensfeldt meddelar att W-sektionen önskar arrangera lunchföredrag i KCs  
 hörsalar. 
 
 Husstyrelsen ger husprefekten i uppdrag att undersöka hur andra husstyrelser beslutat  
 om att tillåta lunch i hörsalar inom LTH. 
 
 Arvid Rensfeldt meddelar att W-sektionen önskar få tillgång till mer förrådsutrymme  
 än de tre små utrymmen som W-sektionen har tillgång till i Våtmarken. 
 
 Husstyrelsen ger Tommy Ljungdell i uppdrag att undersöka om det finns 
 förrådsutrymme att låna till W-sektionen. 
 
 Erik Bergman önskar ett saltolås på K- och B-sektionens förråd på plan -1. 
 
 Tommy Ljungdell hänvisar Erik Bergman att kontakta LTH med sin förfrågan. 
 
§ 8 Status för tillståndsansökan brandfarlig vara 
 
 Mattias Alveteg redogör för status av Kemitekniks tillståndsansökan för hantering av  
 brandfarlig vara. Diskussion pågår med LU byggnad för att få ansökan färdigställd. 
 
 Husstyrelsen ger Johan Ohlin i uppdrag att ta fram vilka institutioner/avdelningar 
 som skall  förnya sina tillstånd för brandfarlig vara under 2014. 
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§ 9a Mineralsamling på KC 
 
 Tommy Ljungdell meddelar att det kommit en förfrågan om ansvarsfrågan för den 
 mineralsamling som donerats av familjen Hansen. 
 
 Husstyrelsen ger administrativa chefen i uppdrag att undersöka hur ansvarsfrågan såg  
 ut vid det tillfälle mineralsamlingen donerades.  
 
§ 9b Upphandling av gasleverantör 
 
 Johan Ohlin meddelar att leverantör av gas till LU enligt senaste upphandlingen är  
 AGA gas AB.  
 
 Johan Ohlin meddelar också att AGA gas AB tillhandahåller ett dataprogram för  
 inventering av gasflaskor. Kostnaden för programmet är på 5000 kr en engångsavgift  
 vid uppstarten av programmet och 1400kr/månad för drift av programmet. 
 
 Husstyrelsen beslutar att prova dataprogrammet Accura under ett års tid. 
 
 
 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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