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Husstyrelsen 2015-10-14 
 
 
Närvarande 
 
Ledamöter 
Granfeldt, Yvonne professor 
Alveteg, Mattias  universitetslektor 
Bergquist, Karl-Erik universitetslektor    ordförande 
Johansson Eric student KERUB  
 
Övriga 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare  protokollförare 
Wenngren Camilla Kommunikatör 
Ohlin Johan Arbetsmiljösamordnare 
Nilsson Jörgen   Administrativ chef 
 
Frånvarande 
Bergman, Eric student K- och B-sektionen 
Lidin, Sven                    professor 
Martinsson, Astrid                  student W-sektionen 
 
Husprefekten öppnar mötet och presenterar kemicentrums nya administrative chef Jörgen 
Nilsson som börjar sin tjänst den 1 november 2015. 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 

Husstyrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning 
 
§ 2 Föregående mötesprotokoll 
 
 Kommentarer till § 9:  
 – Utrymningsövningen v 42 ställs in och ny tidpunkt meddelas senare. 
 – SMS listorna har uppdateras med fler poster från avdelningarna. 

Föregående protokoll läggs därefter till handlingarna. 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
  
 Inköp av gassensorer  
 
 
§ 4 Meddelanden 
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§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
 Husprefekten meddelar: 

– Region Skåne var på Kemicentrum för att titta på den östra delen av hus 1 som 
Kemicentrum önskar att säga upp. 
– Länsstyrelsen har meddelat beslut på kemicentrums överklagan angående villkoren 
för tillstånd av brandfarlig vara. Kravet på reservkraft kvarstår, detta har överklagats 
till förvaltningsrätten och kompletterande uppgifter skall vara inlämnat till rektor 
senast fredag 16 oktober.    
 
Tommy Ljungdell meddelar:  
– Lunds kommun har beslutat att ändra adressen till Kemicentrum. Getingevägen 60 
kommer att ersättas av Naturvetarvägen 12-18. Nya universitetsskyltar är beställda 
och så fort dessa är på plats kommer Getingevägen 60 att börja fasas ut. 

    
§ 5     Aktuella byggfrågor 
 
 Inga ärenden 
  
§ 6 Ekonomi 
 

Prefekterna har i ett annat möte beslutat att tjänsten som husprefekten skall avlönas 
med en högre procentsats mellan 150101–150630 på grund av en tillfällig högre 
arbetsbelastning. Detta bestäms per capsulam tills nästa möte. 

 
 
§ 7 KC bibliotek 
 

Ett möte hölls den 30/9 där frågan om bibliotekets arbetsmiljö diskuterades. Ett 
förslag på en lösning var att flytta NMR till annan plats för att frigöra rum med 
fönster för biblioteket. Sven Lidin undersöker med berörda avdelningar möjligheterna 
för detta. Ett nytt möte är inplanerat den 20/10. 

 
   
§ 8 Café Ester festverksamhet 
 

Gällande regler för festverksamhet på café Ester säger att ansvaret skall ligga på den 
som driver caféet. Den nya entreprenören på café Ester önskar ändra detta. 
Administrative chefen får i uppdrag att ta fram ett kontraktsförslag. 

 
 
 
§ 9 Studentärende 
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§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
Husprefekten meddelar att W-sektionen har skickat ett mail angående att deras 
sektionsmonument blivit skadat, ingen åtgärd från husstyrelsen. 

 
  
§ 10 Övriga frågor 
 

Husprefekten redogör för ett utökat test i laboratorier med gassensorer, eventuellt 
skall detta utföras i samarbete med brandteknik på V-huset. För detta behövs det 
kompletteras med fler gassensorer, detta uppskattas kosta 25 000: -. Husstyrelsen 
beslutar bifalla inköpet. 
 
Johan Ohlin framför behovet av inköp av 2 läsplattor med GSM för att hantera SMS-
tjänsten vid utrymningar. Husstyrelsen beslutar att bifalla inköpet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Tommy Ljungdell  Karl-Erik Bergquist 
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