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Husstyrelsen LUX 

 

 
Närvarande ledamöter 

 

Martin Hansson Arkeologi och antikens historia  t.o.m. del av § 42 

Viktoria Hörnlund HT-biblioteken 

Martin Jönsson Filosofiska institutionen 

Thomas Kaiserfeld Institutionen för kulturvetenskaper fr.o.m. del av § 38  

Nora Karlsson HTS  

Birgitta Lastow IT-enheten  

Alexander Maurits CTR fr.o.m. § 37  

Maja Petersson  Humanistlaboratoriet  

Henrik Rosengren Historiska institutionen 

Charlotte Tornbjer Driftsenhet HT ordförande 

 

 

Övriga närvarande 

 

Ingegerd Christiansson huvudskyddsombud 

Isabella Grujoska arbetsmiljösamordnare 

Martin Lembke schemaläggare sekreterare 

 

 

Frånvarande ledamöter 

 

Karin Salomonsson Kansli HT meddelat förhinder  

Darcy Thompson HTDR 

 

 

 
§ Ärende Beslut 

 

   

35. Utseende av justeringsperson. Henrik Rosengren utses till justerare. 

   

36. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs med tillägg av ärendena 

”Brandskyddskontrollant” och ”Cykelställ”. 

   

37. Tertialrapport. 

 

Bilaga § 37. 

 

Dnr STYR 2022/1167 

Charlotte Tornbjer går igenom årets första tertial-

rapport och öppnar upp för frågor. 

 

Husstyrelsen fastställer rapporten. 
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38. Meddelanden. Charlotte Tornbjer meddelar: 

 

Hissen i A-huset är ur funktion, vilket innebär att 

lokalvårdarna inte kan utföra sitt arbete på ett bra 

sätt. Något slags mjukvaruproblem försvårar repa-

rationsarbetet. 

 

I samband med Lundakarnevalen stängs hela huset 

redan kl. 14:30 på fredag den 20 juni. 

 

Skyddsronder har genomförts enligt planerna.  

 

Problemet med dålig ljudisolering mellan larmstu-

dion och ovanpåliggande föreläsningssal kvarstår. 

Ett nytt avstämningsmöte kommer att hållas i sep-

tember. 

 

Inför ett läge då skyddsrummen eventuellt skulle 

behöva tömmas under sommaren behöver enhets-

chefen tillgång till ledamöternas mobilnummer.  

 

Den aktualiserade frågan om HT:s skyddsrum har 

även inneburit att det planerade iordningställandet 

av pingisrummet på SOL måste skjutas på framti-

den.  

 

Agnes Borg kommer fr.o.m. den 1 juni att börja 

arbeta på deltid (40 %) med det LU-gemensamma 

projektet om samordnad tentamensservice. I hen-

nes ställe kommer ekonomiadministratör Therese 

Herter att täcka upp behoven inom schemalägg-

ningsarbetet. 

 

Offert på bättre mörkläggningsgardiner i 60-sa-

larna är begärd. 

 

Jalusier till biblioteket kommer inom kort (för-

hoppningsvis) att monteras. 

 

Filosofiska institutionen har begärt in ett utred-

ningsavtal (med fokus på brandsäkerhet, ventilat-

ion och tillgänglighet) vad gäller inredning av vin-

den på plan 6 i Hus B. 

   

39. Tillbud och andra arbetsmiljöfrågor. Viktoria Hörnlund påtalar problemen med de tra-

siga solskydden på biblioteket. Detta är nu anmält 

som ett tillbud. Charlotte Tornbjer meddelar att re-

paratör ska komma den 20 maj. 

 

I övrigt inget särskilt att rapportera (förutom redan 

nämnda hissproblem i Hus A). 
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40. Höstens sammanträdestider Husstyrelsen fastslår följande sammanträdestider 

för hösten 2022: 

 

20 september kl. 10.15─12.00 

22 november kl. 10.15─12.00 

   

41. Brandskyddskontrollant. Husstyrelsen utser vaktmästare Ola Ahlstedt till 

brandskyddskontrollant. 

   

42. Cykelställ. Charlotte Tornbjer begärde tidigare i våras in en 

offert på kraftfullare varianter av cykelställ. Det 

skulle kosta 138 000 kronor (plus en påläggsavgift 

på 4 procent till Akademiska Hus). Detta är alltför 

dyrt för att bekostas av Driftsenheten. Enhetsche-

fen vill därför äska pengar av HT-fakulteterna in-

för nästa års budget, vilket husstyrelsen ställer sig 

bakom. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

Martin Lembke   Charlotte Tornbjer  Henrik Rosengren 


