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Närvarande 
 
Ledamöter 
Alveteg, Mattias  universitetslektor 
Arvidsson, Marika  student K/B-sektionen  
Bergquist, Karl-Erik universitetslektor    ordförande 
Johansson, Eric student KERUB  
Lidin, Sven professor   
Granfeldt, Yvonne professor 
 
Övriga 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare  protokollförare 
Nilsson, Jörgen Administrativ chef 
Ohlin, Johan Arbetsmiljösamordnare   
 
Frånvarande 
Lissborg, Kicki student W-sektion 
Wenngren, Camilla Kommunikatör 
 
 
§ Ärende 

Beslut 
 

 
1. Fastställande av dagordning 

 
Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen. 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
 

Jörgen Nilsson meddelar att gränsen för vad som är mindre lokal ligger på 50m2 inte 
20m2 som det felaktigt står i förra protokollet.  

 
3. Anmälan övriga frågor 

 
a. Byte av dragskåp för perklorsyra 
b. Kostnader för underkända dragskåp vid den årliga funktionskontrollen.  

 
4. Ekonomi 

 
Inga ärenden 
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5. Meddelanden  
 

a. Maria Lantz ersätter Lina Hjelm-Wallgren som ekonom under Linas 
graviditetsledighet. 

b. Emelie Sundström slutar som bostadssamordnare, ingen ersättare tillsvidare. 
 

6. Pågående projekt 
 

a. Jörgen Nilsson redogör för planerna på att tillsammans med LU-byggnads 
lokalplanerare ta fram ett ombyggnadsförslag för att flytta på bibliotek och 
studentutrymme mm. Så fort underlaget är klart skall det presenteras för 
Akademiska hus, de kommer därefter att ta fram ett kostnadsförslag som kommer 
att vara underlag för ett beslut om genomförande. 

b. Karl-Erik Bergquist informerar om arbete med att ta fram en riskutredning om 
hantering av brandfarlig vara på Kemicentrum enligt krav från RSYD. 
Riskutredningen för KET är avslutad och för KILU under arbete. Bengt Dahlgrens 
i Malmö används för konsulttjänst i arbetet. 

c. -Johan Ohlin informerar om att en sammanställning på inventeringen gaskranar har 
skickats till Akademiska hus som skall ta fram ett pris på att ta bort gaskranar som 
inte skall användas. 
-Husstyrelsen beslutar att ta kostnaden att ta bort gaskranar, de utgifter 
institutionen för Livsmedelsteknik haft för sin redan utförda del skall regleras. 
 

7. Utseende av representanter till bibliotekets styrgrupp 
 

Husstyrelsen beslutar enligt förslag med tillägget att mandatperioden föreslås vara 3 
år. Till protokollet bifogas dokument: Styrgrupp för Kemicentrums bibliotek, reviderat 
förslag 2015-11-12 
 

 
8. Disputationsmiddagar vid café Ester? 

 
Jörgen Nilsson meddelar att han begärt ett möte med entreprenören till café Ester för 
att diskutera detta. Tillsvidare gäller det tidigare beslutet om ansvar.  
 

9. Hantering av ej förreglade eluttag i dragskåp 
 

Karl-Erik Bergquist informerar om att frågan togs upp på senaste HMS-mötet och det 
är angeläget att ej förreglade eluttag inte används allmänt för dragskåpsarbete. Hur 
detta kan lösas på bästa sätt utreds. 
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10. Ståplatser i föreläsningssalar, seminarierum och datorsalar – diskussion och ev. 
beslut 

 
Husstyrelsen diskuterar behovet av att tillhandahålla tillfälliga ståplatser för studenter 
med ryggproblem. Jörgen Nilsson får i uppdrag att ta upp frågan med LTH och N-
fakulteterna och om hur detta hanteras i Universitetets övriga undervisningsrum. 

 
11. Fastställande av arbetsbeskrivning och omfattning av HSO 

 
Husstyrelsen beslutar enligt förslag. 
 

12. Studentärende 
 

Marika Arvidsson framför en önskan att flytta sopsorteringskärl närmre 
uppehållsrummet, detta bifalles. 
 

13. Övriga frågor 
 

a. De befintliga dragskåpen för perklorsyra är i dåligt skick, Johan Ohlin begär att 
husstyrelsen skall bekosta ett byte av dessa till ett bättre begagnat från LTH 
Helsingborg och ett nytt förvaringsskåp för syror till en uppskattad kostnad av ca 
20 000 kr. Husstyrelsen bifaller begäran. 

b. Tommy Ljungdell begär att husstyrelsen skall ta kostnaden för att åtgärda 
uppkomna fel i samband med den årliga funktionskontrollen av dragskåp mm. 
Husstyrelsen bifaller begäran. 

 
 
Bifogas: Styrgrupp för Kemicentrums bibliotek, reviderat förslag 2015-11-12 
 
 
 
Mötestider för våren 2016:   
 
7/4 15:15 
9/6 15:15 
 
 
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Tommy Ljungdell  Karl-Erik Bergquist 


