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Husstyrelsen LUX 

 

 
Närvarande ledamöter 

 

Lise Groesmeyer HTDR 

Gunnel Holm Kansli HT  

Viktoria Hörnlund HT-biblioteken 

Nora Karlsson HTS  

Birgitta Lastow IT-enheten  

Alexander Maurits CTR  

Tomas Persson Filosofiska institutionen 

Henrik Rosengren Historiska institutionen 

Charlotte Tornbjer Driftsenhet HT ordförande 

 

 

Övriga närvarande 

 

Agnes Borg schemaläggare 

Ingegerd Christiansson huvudskyddsombud 

Martin Lembke schemaläggare sekreterare 

Anna Kring ekonom 

 

 

Frånvarande ledamöter 

 

Martin Hansson Institutionen för arkeologi   

 och antikens historia meddelat förhinder 

Thomas Kaiserfeld Institutionen för kulturvetenskaper meddelat förhinder 

Maja Petersson  Humanistlaboratoriet sjuk 

 

 

 
§ Ärende Beslut 

 

20. Utseende av justeringsperson. Tomas Persson utses till justerare. 

   

21. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs efter tillägg av punkterna 

Lucia och Vårens sammanträdestider. 

   

22. Budget 2022 för Driftsenhet LUX. 

 

Bilaga § 22. 

 

Dnr STYR 2021/2187 

Anna Kring och Charlotte Tornbjer går igenom 

budgeten för 2022 och svarar på frågor. 

 

Husstyrelsen fastställer budgeten för 2022. 
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23. Lägesrapport: Corona-situationen. Charlotte Tornbjer informerar om det arbete som 

ännu återstår innan lokalerna på campus är möble-

rade som vanligt igen. Från och med den 1 novem-

ber upphör de sista restriktionerna att gälla. Samti-

digt blir det återigen möjligt att själv via webben 

boka lokaler under innevarande termin. 

   

24. Meddelanden. Birgitta Lastow berättar att en ny rumsdatabas-

funktion håller på att tas fram. Tanken är att perso-

nalansvariga och andra medarbetare via ett gräns-

snitt på intranätet ska kunna få en betydligt bättre 

överblick över vem som sitter var. Så småningom 

kommer även en utbildning i detta nya databassy-

stem att erbjudas. 

 

Henrik Rosengren undrar, apropå tillgång till 

eventuellt lediga rum, om det finns möjligheter för 

vissa verksamheter att expandera. Charlotte Torn-

bjer svarar att det för närvarande inte finns något 

ledigt kontorsrum på hela LUX. Möjligen kan det 

finnas någon arbetsplats ledig i i källarens flexrum 

eller inne på institutionerna. 

   

25. Tillbud och andra arbetsmiljöfrågor. Henrik Rosengren meddelar att arbetsmiljöverket 

under november månad kommer att genomföra en 

digital inspektion av historiska institutionens psy-

kosociala arbetsmiljö.  

 

Inget övrigt att rapportera. 

   

26. Lucia. Charlotte Tornbjer undrar om det finns önskemål 

om något slags luciafirande i år – lussebullar och 

pepparkakor i personalmatsalen och/eller ett regel-

rätt luciatåg? Vad det senare beträffar så har HT-

fakulteterna fått ett erbjudande från Lars Erik- 

Larsson-gymnasiet om att någon av deras musik-

klasser skulle kunna ställa upp. 

 

Husstyrelsen uttrycker önskemål om att det åt-

minstone skall ordnas ett luciafika i personalmat-

salen. Därtill låter erbjudandet från nämnda mu-

sikgymnasium väldigt trevligt, och enhetschefen 

uppmuntras att närmare undersöka möjligheterna 

att hyra in ett luciatåg därifrån. 

   

27. Vårens sammanträdestider. Husstyrelsen beslutar att vårens sammanträden 

skall äga rum vid följande tillfällen: 

 

 tisdag 15 februari kl. 10.15–12.00 

 tisdag 10 maj kl. 10.15–12.00 

   

  Enhetschefen tackar avgående Tomas Persson för 

hans utmärkta arbete i husstyrelsen och beklagar 

att det inte erbjuds tårta. Fr.o.m. nästa år represen-

teras filosofiska institutionen av Martin Jönsson. 
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Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Martin Lembke   Charlotte Tornbjer  Tomas Persson 


