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Husstyrelse- och HMS-kommittésammanträde M-huset, LTH  
 

 

Närvarande: 

 

Peter Berling, ordförande  Husprefekt M-huset, Produktionsekonomi 

Jan Olhager IML 

Magnus Genrup Energivetenskaper 

Tore Hägglund Reglerteknik 

Matti Ristinmaa Hållfasthetslära 

Mats Andersson Maskinteknologi 

Åsa Malm Skyddsombud IML 

Lovisa Bielke  Ordförande I-sektionen 

Aron Ingemarsson Skyddsombud I-sektionen 

Oscar R Martinsson  Skyddsombud M-sektionen 

Mattias Neumann Studentverkstan 

Peter Jakobsson LU Byggnad 

Lars Hansson LU Service 

Marie Petersson LU Service 

Susanne Mårtensson LU Service 

Robert Howe Företagshälsovården 

Bodil Ryderheim LTHs kansli 

Andreas Svensson LTHs kansli 

Therese Tell Dragg IML/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 Mattias Neumann och Jan Olhager. 

 

§3 HMS-möte 

a) Rapport från M-husets skyddsombud 

Bör inkomma OJ-rapport södra apparathallen pga en spricka i en balk. 

 

b) Rapporterade arbetsskador, skyddsronder, miljöinventering, riskanalys 

i. Skyddsronder bör förekomma under hösten, efter flytt till KC, förslagsvis 

mellan läsvecka 1 och 2. Om någon önskar under våren så är detta också 

möjligt. 



ii. Riskanalyser samt tillstånd för brandfarliga varor skickas till Andreas Svensson. 

Det är under utredning hur tillstånden kommer att se ut framöver. 

 

iii. Husprefekt på KC behöver veta vilka av de verksamheter som flyttar till KC 

som har brandfarliga varor. 

 

iv. KLARA-systemet används dåligt på hela LU. Alla uppmanas att använda 

systemet. 

  

 

c) Övriga HMS-frågor 

i. Studentenkät psykosocial studiemiljö kommer i januari 

 

ii. Problem med låset på bränsleförråd Energivetenskaper 

 

iii. Låga halter av kvicksilver har hittats i luften i vissa rum på KC, men det är 

långt under de gränsvärden som gäller. Asbest har sanerats, och det visar inte 

på några risker i arbetsmiljön   

 

iv. Tillbud (Geocentrum) kemikalieförvaringsskåp, där ventilationen har 

fallerat. Det finns inga bra rutiner för att kontrollera att ventilationen 

fungerar. 

 

v. Det finns numera ett system för pausgympa, PAUSIT, som medarbetare kan 

ladda ned 

     

§4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

§5 Meddelande och rapporter 

 Budget beslutas av husstyrelsen (Bilaga 1) 

 

§6 Studentfrågor, M och I: 

a)  Container utanför M-huset fylls upp till kanten, inte högre. 

 

b)  Poängställning (städning efter fester) M-I: 4-1 

 

§7 Yttre och inre miljö i M-huset 

Möbler i styrelserummet: 3 institutioner har anmält intresse för att ta möblerna. 

Institutionerna får komma överens om uppdelning sinsemellan. 

 

§8 Övriga frågor 

a) Julfika 10 december, sista anmälningsdag 5 december 

 

b) Kvarlämnade saker i elcentraler, bl a ett kassaskåp som är husstyrelsens, samt ett 

plåtskåp 

 

c) Öppettider reception: stängd 23 dec – 1 jan. Åter den 2 januari, denna dag har 

receptionen telefontid 8-12, men inte öppet i receptionen. 



Ingen lokalvård under denna period, men det finns möjlighet att beställa extra 

städning hos Lokalservice 

Toaletter kommer inte att låsas under julledigheten, men däremot salar låses. Dialog 

mellan Servicegruppen och studenterna. 

 

 

§9 Tid för nytt möte 

 Någon gång i början av februari. Doodle skickas ut. 

 

§10 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas av ordföranden Peter Berling. 

 

Vid pennan 

 

………………………………… 

Therese Tell Dragg 

 

Justeras 

 

…………………………………  ……………………………… 

Jan Olhager    Mattias Neumann 

 

……………………………… 

Peter Berling 

 

 

 

 


