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s Ä¡ende
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1. Fastställande av dagordning

Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen.

2. Föregående mötesprotokoll

Före gående protokol I läggs till handlingarna.

3. Anmälan övriga frågor

Övervakningskameror på Kemicentrum.

4. Ekonomi

Inga ärenden
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5. Meddelanden

a) Jörgen Nilsson rapporterar från ett möte med Akademiska hus projektledare ftir
ombyggnadsprojektet i hus l, en kostnadskalkyl kommer att tas fram under
april. Det fiirs även diskussioner med fakulteterna om hur projektet skall
finansieras.

b) Karl-Erik Bergquistrapporterar:
-En riskutredning angående gashantering inom mikroskopienheten är utford av
brandkonsult och insänd till Räddningstjänst syd.
-Om den pågående forsöksuppställningen med gassensorer angående behovet
av detektorer ftir explosiv miljö enligt Rsyd villkor 6b
-Rsyd har meddel at att de vill ge 1 -års tillstånd lor brandfarlig vara i awaktan
på florvaltningsrättens beslut. I samband med detta kommer Rsyd att göra en
tillsyn den2ll4 i hus 1.

c) Jörgen Nilsson meddelar att ett inbokat möte med cafe Esters representant blev
inställt med kort varsel och ett nytt möte kommer att planeras in.

d) Tommy Ljungdell meddelar att arbetet med att byta ut lonster i hus 1 påbö{as i
vecka 2l ochberäknas pågå t.o.m. vecka 28.

6. Pågående projekt

a) Det av Akademiska hus beställda demonteringsarbetet är utftirt men det har
visat sig att behovet var något större och en kompletteringslista skall tas fram.

b) Arbete pâgär.
c) Jörgen Nilsson meddelar att inom LTH finns inga fasta ståbord men vid behov

finns det mobila lösningar. HMS-kommitteen har diskuteratfrâgan och önskar
att husstyrelsen utredare frågan. Jörgen Nilsson och Tommy Ljungdell får i
uppdrag att ta fram lorslag på lösningar, klart till septembermötet.

7. Konsultkostnader i samband med riskutredning

Husstyrelsen beslutar att bekosta gemensamma konsultutredningar, institutionemas
egna utredningar bekostas av respektive institution.
Johan Ohlin visar ett forslag på en poster med klassningsplaner till en kostnad av ca
250:-lst. Husstyrelsen beslutar att Johan Ohlin och Tommy Ljungdell fär i uppdrag att
ta fram en lösning gemensamt flor alla institutioner
på Kemicentrum, kostnaden ft)r detta tas av Husstyrelsen.
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8. Studentärende

Marika Arvidsson (KB) ställer frågor om stöldernapâCampus men det finns inte mer
information om det än som LU-säkerhet skickar ut.
Kicki Lissborg (W) ställer frågor om hur en eventuell ombyggnad av deras lokaler
skulle påverka deras verksamheter vid terminsstart och beskedet är att det inte skall
påverkas.

9. Övriga frågor

Sven Lidin tar upp frågan om kameraövervakning och fär i uppdragatt kontakta LU
säkerhetschef ftir vilka regler som finns.
Karl-Erik Bergquist rapporterar från ett möte med AH och LU om lorändrade
tillfartsvägar till Kemicentrum i samband med Lund kommuns spårvägsprojekt.
Sölvegatan kommer att bli avstängd for biltrafik.
Karl-Erik Bergquist meddelar att en l0-dygnsmätning av kvicksilverhalten på
utgående avlopp pägãr..
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