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Husstyrelse- och HMS-kommittésammanträde M-huset, LTH  
 

 

Närvarande: 

 

Peter Berling, ordförande  Husprefekt M-huset, Produktionsekonomi 

Ulf Jeppsson IEA 

David Fransson Skyddsombud M-sektionen 

Susanne Mårtensson LU Service 

Eva Andersson LU Service 

Andreas Svensson LTHs kansli 

Magnus Genrup Energivetenskaper 

Jonas Engqvist Skyddsombud – Hållfasthetslära 

Åsa Malm Skyddsombud – IML 

Hans Walter Maskinteknologi 

Mats Bengtsson Skyddsombud - Energivetenskaper 

Hampus Rosvall Ordförande M-sektionen 

Anton Cervin Reglerteknik 

Matilda Eklund FHV 

Kristina Nilsson SACO-S 

Matti Ristinmaa Hållfasthetslära 

Oscar Walde Vice ordförande I-sektionen 

Rudolf Abelin Datordriftsgruppen  

 

§1 Sammanträdets öppnade 

Mötet öppnas av ordföranden Peter Berling.  

 

§2 Val av mötessekreterare och justeringspersoner 

Som mötessekreterare utses Åsa Malm. Till att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll väljs Oscar Walde och Andreas Svensson.  

 

§3 HMS-möte 

a) Rapport från M-husets skyddsombud 

Reglerteknik: trasig asbestplatta i källaren fortfarande inte åtgärdad. Peter pratar 

med Akademiska Hus.  

 

b) Rapporterade arbetsskador, skyddsronder, miljöinventering, riskanalys 

i. Arbetsskada: en anställd har snubblat på den gropiga gångvägen utanför M-

huset och skadade sig. Kommer att anmälas som arbetsskada. 

ii. Riskanalys: Energivetenskaper har tagit in en konsult som gör en 

säkerhetsanalys. 

iii. Skyddsronder: Peter koordinerar ronder i slutet av april.  

 



 

 

c) Övriga HMS-frågor 

i. Centrala skyddskommittén har haft möte, protokoll bifogas protokollet. 

Diskussion pågår om brandskydd i kök och gemensamma lärosalar.  

ii. Det finns inte längre ett centralt upphandlat ramavtal för kontroll av 

dragskåp och dragbänkar. Den som behöver vidare information om hur 

upphandlingen nu ska gå till kan kontakta Peter.  

iii. 25/9 gjorde brandskyddsenheten ett besök i M-huset. De fanns en 

brandcellsdörr som var uppkilad samt släckutrustning som var tagen från 

sina platser. Om släckutrustning behöver flyttas ofta bör man överväga att 

köpa in fler. Det står fortfarande skräp i gångarna i källaren.  

iv. Information om utrymningsvägarna i M:A och M:B: dörrarna måste låsas 

upp manuellt innan man påbörjar en föreläsning.  

v. Brandövning planeras i slutet av november/början av december.  

     

§4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

§5 Meddelande och rapporter 

i. Therese meddelar via Peter att budgetunderlaget blir klart under vecka 45 

och skickas ut till institutionsadministratörerna. 

 

§6 Studentfrågor, M & I: 

i. Poäng från Servicegruppen avseende städning: M leder. Poängen nollas vid 

årsskiftet. 

ii. M-studenterna vill bygga en ny cykel för att ersätta den nuvarande som är 

utsliten. De fick rådet att kontakta LU Racing eller inspektorn för att få tillgång 

till svetslokal.  

iii. I-studenterna påpekade att brandlarmet inte hörs i ”Sibirien”. Peter undersöker 

om det beror på brandcellsindelningen eller om larmet behöver ses över.  

 

§7 Yttre och inre miljö i M-huset 

i. Huset har fotograferats och mätts som en förberedelse inför renoveringen och 

har sedan inte återställts tillfredsställande. Branddörrar stod till exempel öppna, 

klisterlappar satt kvar, möbler hade flyttats runt och entrémattan är borta. 

ii. Återvinningsstationen har städats. Akademiska Hus tar farm en offert för att 

sätta dit saltolås med kod.  

iii. Saltolås är också beställda till de små föreläsningssalarna.  

iv. Varje institution är ansvarig för att dess lärare har nycklar till 

undervisningslokalerna.  

v. Det har nu fattats ett formellt beslut om att M-huset ska renoveras.  

vi. M-husets traditionella julkaffe blir i år den 18/12 kl. 10:00. Servicegruppen 

skickar ut inbjudan och tar emot anmälningar.  

vii. Receptionen kommer att vara stängd i mellandagarna. Salarna kommer att vara 

låsta från fredagen före julafton till och med nyårsdagen. Vid behov öppnar 

Sussie. Grupprummen kommer att vara öppna hela lovet.  

 

§8 Övriga frågor 



i.  Angående renovering M-hus: Redan nu behöver en flyttgeneral väljas som kan 

sätta igång med planeringsarbete. Lämpligast om generalen tillhör någon av 

institutionerna med verkstäder. Det kommer också att behövas en ansvarig 

flyttperson på varje institution eller avdelning.  

 

§9 Tid för nytt möte 

 Nästa möte blir den 5/2 kl. 10:15. 

 

§10 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas av ordföranden Peter Berling. 

 

 

 

Vid pennan 

 

………………………………… 

Åsa Malm 

 

 

 

 

Justeras 

 

…………………………………  ……………………………… 

Oscar Walde    Andreas Svensson 

 

……………………………… 

Peter Berling 
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