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Husstyrelse- och HMS-kommittésammanträde M-huset, LTH  
 

 

Närvarande: 

 

Peter Berling, ordförande  Husprefekt M-huset, Produktionsekonomi 

Ulf Jeppsson IEA 

Rebecca Palmgren Ordförande I-sektionen 

Sara Nilsson Tengstrand Vice ordförande I-sektionen 

Tofig Mamedov Skyddsombud I-sektionen 

Hampus Rosvall Ordförande M-sektionen 

John Huzell Skyddsombud M-sektionen 

Marcus Daag Verkmästare M 

Matilda Eklund Företagshälsovården 

Matti Ristinmaa Hållfasthetslära 

Anton Cervin Reglerteknik 

Eva Andersson LU Service 

Hamed Shahroudi LU Service 

Venus Rodriguez LU Service 

Andreas Svensson LTHs kansli 

Bodil Ryderheim LTHs kansli 

Therese Tell Dragg Teknisk ekonomi och logistik/ekonom husstyrelsen 

  

 

§1 Sammanträdets öppnade 

Mötet öppnas av ordföranden Peter Berling.  

 

§2 Val av mötessekreterare och justeringspersoner 

Som mötessekreterare utses Therese Tell Dragg. Till att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll väljs Matti Ristinmaa och Hampus Rosvall.  

 

§3 HMS-möte 

a) Rapport från M-husets skyddsombud 

Ingenting att rapportera från skyddsombud, men husprefekten informerade om att 

M-husets huvudskyddsombud Johan Persson har avgått och nytt 

huvudskyddsombud ska utses. 

b) Rapporterade arbetsskador, skyddsronder, miljöinventering, riskanalys 

Takplattor ramlade ner från taket i M:B innan jul. Ingen arbetsskada inträffade, men 

plattorna har plockats ner från taken i både M:A och M:B för att inte riskera att fler 

plattor ramlar ner. 

c) Vårens skyddsronder 

Matti Ristinmaa lade fram ett förslag om att skyddsronder i huset ska organiseras av 

husprefekten. Förslaget togs väl emot och det beslutade att husprefekten ska komma 



med förslag på en dag då alla skyddsronder i huset ska genomföras. Husprefekten 

kommer att föreslå tidpunkt för detta (under omtentaperioden efter påsk), och skicka 

ut information till berörda. 

d) Övriga HMS-frågor 

 Det blev ingen utrymningsövning innan jul som utlovat. Installation av nytt 

utrymningslarm (larmklockor) inväntades. Detta installeras nu under två veckor 

framåt. 

 Husstyrelsen uppmanas att läsa igenom de bilagor som skickades ut innan 

dagens möte, ”Protokoll nr 4/2017” från Skyddskommitténs sammanträde, samt 

”Beslut avseende utbyte och reducering av hälso- och miljöfarliga kemikalier”. 

Innan nästa möte ombeds de institutioner i huset som har laborativ verksamhet 

att inkomma med information till husprefekten med information om man 

använder de listade kemikalierna, och hur man ska arbeta med att byta ut dessa.  

 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Rättelse punkt 3d i föregående protokoll: Husets brandlarm byggdes INTE ut vecka 45, 

detta sker istället nu, med början i vecka 3 och ca två veckor framåt.  

 

Föregående protokoll läggs till handlingarna, med denna rättelse. 

 

§5 Meddelande och rapporter 

a) Budget 2018  

Therese Tell Dragg informerade om budget 2018. Det budgeteras ett nollresultat, de 

kostnader som inte täcks av husstyrelsens ”egna intäkter” fördelas ut mellan husets 

institutioner. Utdebiteringen ökar med 74 tkr för 2018, ökningen består av högre 

kostnad för reception/vaktmästeri (pga höjda timpriser hos LU Service), samt 12 

månaders lön till Mikael Hörndahl (30% av lönen) jämfört med 11 månader under 

2017. 

 

Det finns vid utgången av 2018 ett myndighetskapital på 176 tkr. Detta är en bra 

buffert för husstyrelsen i händelse av oförutsedda kostnader exempelvis i samband 

med ombyggnad. 

 

Budgeten beslutades enligt bifogat förslag. 

 

b) Övriga meddelande/rapporter 

Inga övriga rapporter 

  

§6 Studentfrågor, M & I 

a) Poäng från Servicegruppen 

Prisutdelning till M-sektionen för bäst skötsel av huset under 2017 

b) Övriga studentfrågor 

 Studenterna har problem med elinstallationer i sina utrymmen. De hänvisas till 

Akademiska hus med felanmälan. 

 Miljöstation: studenterna ska lista vilken typ av kärl de behöver i miljöstationen  

 Inköp av släp: Vi avvaktar med detta inköp till vi vet hur förvaring under 

ombyggnadsperioden kan hanteras 

 

 



§7 Yttre och inre miljö i M-huset 

 Barackerna är nedmonterade och bortforslade. Fundamenten tas bort så snart det går 

att asfaltera. Den del som fortfarande sitter fast i huset ska tas bort, i nuläget tar 

Akademiska hus in offerter på vem som ska utföra detta arbete. 

 Undertak, belysning och AV-utrustning ska bytas ut i M:A och M:B. Alternativ 1 är 

att försöka flytta undervisning till andra salar för att kunna göra detta så snart som 

möjligt. Alternativ 2 är att vänta till sommaren. De som är närvarande vid detta 

husstyrelsemöte förespråkar alternativ 2, att vänta till sommaren.  

I M:A och M:B ska även tavlorna bytas ut. Synpunkter på om de ska bytas ut till 

blackboards eller whiteboards skickas in till husprefekten innan nästa möte, 

husprefekten sammanställer institutionernas önskemål. 

 Studentfråga: Tas det hänsyn till handikappanpassning i ombyggnadsprojektet? Ja, 

det finns en grupp som arbetar särskilt med detta, och senare i projektet tas det in en 

specialist för att titta på handikappanpassningen. 

Kvarstående fråga är dock om det kan bli problem under evakueringen i 

Kemicentrum? 

 Nu när barackerna utanför B-ingången är borta skulle man kunna hitta en bättre 

containerplats? Ett problem med den nuvarande platsen är att folk går dit inomhus 

via apparathallen, vilket inte är bra. Andreas Svensson tar upp denna fråga med 

Akademiska hus. 

 

§8 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor 

 

§9 Tid för nytt möte 

 23/3 2018, kl 10.15 

 

§10 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas av ordföranden Peter Berling. 

 

 

Vid pennan 

 

 

………………………………… 

 

Therese Tell Dragg 

 

 

 

Justeras 
  

 

…………………………………  ……………………………… 

Matti Ristinmaa   Hampus Rosvall 

 

 

………………………………… 

Peter Berling 



 

 

 

 


