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Närvarande 
Ledamöter 
Abrahamsson, Sara Studentrepresentant W-sektion  
Bülow. Leif Prefekt, kemiska institutionen  
Granfeldt, Yvonne Prefekt, institutionen för livsmedelsteknik 
Gustafsson, Vendela  Studentrepresentant KERUB 
Klug, Manfred Studentrepresentant K/B-sektionen 
Nilsson, Jörgen Administrativ chef, ordförande 
Wallberg, Ola Ställföreträdande prefekt, institutionen för kemiteknik 
 
 
Övriga 
Hansson, Håkan Ekonomichef KILU §4. 
Lindh, Tova Studentrepresentant K/B-sektionen, 2019 
Ljungdell, Tommy Byggsamordnare, protokollförare  
Wendler, Aniko Arbetsmiljösamordnare 
 
 
Frånvarande 
  
   
§ Ärende 

Beslut 
 

 
1. Fastställande av dagordning 

 
Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen. 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 

3. Anmälan övriga frågor 
 

– Saltolås, kemiteknik 
– Brunnshög 
 

4. Ekonomi 
 
Håkan Hansson redovisar husstyrelsens kostnader för 2018. 
Budget för 2019 fastställs. 

 
5. Bibliotek 
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a) Jörgen Nilsson redovisar arbetet med styrgruppen för Kemicentrums bibliotek. 

Husstyrelsen beslutar att utse de nuvarande medlemmarna även för nästa 
period. 

b) Husstyrelsen beslutar att stödja remissvaret från Nfak till UB angående 
universitetsbibliotekens uppdrag.  

 
6. Meddelanden 

 
a) Jörgen Nilsson och Aniko Wendler informerar om resultatet från årets 

utrymningsövning i hus 2 och 5. 
b) Jörgen Nilsson meddelar att studentprojektet IGem behöver lokaler även under 

2019. Husstyrelsen beslutar att bifalla detta önskemål. Vid liknande 
förfrågningar skall husstyrelsen besluta i varje enskilt fall i mån av lediga lokaler. 

c) K/B-sektionen förhör sig om möjligheten att förlägga arbetsmarknadsdagen 
Kulan på kemicentrum den 14/2, husstyrelsen beslutar bifalla denna begäran. 

d) Jörgen Nilsson meddelar att Isabel Hedvall från LU-bygg arbetar med att ta fram 
insatsplaner för Kemicentrum. 

e) Jörgen Nilsson tar upp frågan om användandet av levande ljus på Kemicentrum. 
Husstyrelse beslutar att det är förbjudet att använda levande ljus på 
Kemicentrum och att de generella säkerhetsföreskrifterna uppdateras med 
anledning av beslut. Batteridrivna ljus är OK. 
 

 
7. Nya projekt-investeringar KC 

 
a) Jörgen Nilsson meddelar att livsmedelsteknik önskar möblera foajén i hus 5 plan 

0. Husstyrelsen beslutar om inköp av möbler till detta. 
b) Jörgen Nilsson redogör för behovet av att regelbundet byta filter i fasta 

kylmaskiner. Husstyrelsen beslutar att detta skall hanteras av husstyrelsen. 
 
 

8. Händelserapporter 
 

– Inget att rapportera. 
 

9. KC farlig verksamhet 
 

– Inget att rapportera. 
 
 
 
 
 
 
 

10. Pågående projekt 
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a) Arbetet med inköp av större avfallskärl pågår. 
b) Ombyggnaden av hus 1 pågår. 

1) Inget nytt från byggmöten. 
2) Tommy Ljungdell redovisar en ÄTA-lista med utförda tilläggsarbeten. 
3) Inget nytt om inredning studentutrymmenas bardelar. 
4) Aktiva lärosalar-arbete pågår. 
         – Inköp och leveranser av möbler pågår. 

c) Kvävetankar, markarbete pågår. 
d) Påfyllnadsskåpet inväntar inkoppling. 
e) Kvävgasledning till hus 5, klart. 
f) Ombyggnad av vaktmästeriet, arbete pågår. 
g) Renovering av konferensbord i Marie Curie, klart. 
h) Arbetet med inrymningslarm och KC krisgrupp pågår. 
i) Arbetet med beställning av projektor till seminarierum M pågår. 
j) Renovering av konferensbord är klart. 
k) Arbetet med att ta fram regler för fester på KC pågår. 

 
11. Studentärenden 

 
– K/B-sektionen önskar frostat glas på mötesrumsdörr, husstyrelsen beslutar att detta 
skall utföras på alla tre sektioners mötesrum. 
W-sektionen har frågor om inflyttningen i de nya uppehållsytorna, dessa frågor 
behandlas i ett separat möte med Jörgen Nilsson och Tommy Ljungdell. 

 
12. Övriga frågor 

 
– Ola Wallberg tar upp en fråga om behörighetsnivåer i Salto låssystemet, 
Tommy Ljungdell hänvisar till Morgan Persson på LU-kortet. 
– Ola Wallberg tar upp frågan om en flytt till Brunnshög och meddelar att 
Kemiteknik inte ser någon anledning att flytta sin verksamhet dit, frågan 
diskuteras vidare med KILU. 

 
Mötestider hösten 2018  
6/2 14:30-16:00 
3/4 14:30-16:00 
5/6   14:30-16:00 
 
 
 
 
Protokollförare  Justeras 
Tommy Ljungdell  Jörgen Nilsson 
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