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Anna Kring ekonom t.o.m. § 3 

Martin Lembke schemaläggare sekreterare 
Adam Nylander husintendent 

 

Frånvarande ledamöter 

 
Fabian Beijer Sektion 4 SOL  

 

 
 

 
§ Ärende Beslut 

 

 Enhetschefen tillika husstyrelsens ordförande 

Charlotte Tornbjer förklarar mötet öppnat och 
hälsar alla ny- och omvalda ledamöter väl-

komna. 

 

Inledande presentationsrunda. 

 

   

1. Utseende av justeringsperson. Ulrika Holgersson utses till justerare. 

   
2. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs.  

   

3. Bokslut 2020 för Driftsenhet SOL. 

 
Bilaga § 3. 

 

Dnr STYR 2021/329. 
 

Anna Kring och Charlotte Tornbjer går igenom 

bokslut 2020 för Driftsenhet SOL och svarar på 
frågor. 

 

Husstyrelsen lägger bokslutet till handlingarna. 

PROTOKOLL   1(3) 
 
2021-02-09, kl. 13.15–14.30 
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4. Lägesrapport: Corona-situationen. Charlotte Tornbjer redogör kortfattat för situat-

ionen just nu. Det är lugnt i SOL-husen. Corona-

värdar är fortsatt närvarande om än i mindre ut-

sträckning än under höstterminen. Lingvisthuset är 
numera stängt för studenter, vilket tyvärr föran-

ledde en viss oro bland personal som ej underrät-

tats om att passerkorten nu måste användas för att 
kunna använda hissen. Adam Nylander skickar 

under dagen ut information om detta till alla an-

ställda. 

 
Receptionen är bemannad kl. 10–15 på varda-

garna, dock endast av en person i taget. Lunch-

stängt mellan 12.00 och 12.30.  
 

Adam Nylander och Idir Alouache alternerar med 

varandra och arbetar hemifrån varannan dag.  

 
Charlotte Tornbjer brukar vara på plats i husen ca 

två dagar i veckan. Hon arbetar hemifrån i övrigt. 

   
5. Meddelanden. Vid ett inbrott i LARM-studion i Humanistlabora-

toriet på LUX häromdagen stals en hel del mycket 

dyrbar utrustning. 
 

Strax innan jul var det även ett inbrott i ett kontor 

på SOL. Därtill har brytmärken noterats på flera 

andra dörrar. Adam Nylander försöker fastställa 
när de senare kan ha tillfogats. 

 

Ledstråken i SOL-husen för synskadade är slitna. 
Dock finns det inga krav på hur dessa stråk exakt 

ska se ut, så Akademiska Hus vill inte bekosta nå-

got reparationsarbete. Charlotte Tornbjer övervä-
ger att anlita en konsult för närmare bedömning. 

 

Det råder skriande brist på grupprum i SOL-husen, 

inte minst eftersom befintliga grupprum i stor om-
fattning är uppbokade av studenterna i SFS 

(svenska som främmande språk). Charlotte Torn-

bjer avser att prata med berörda studierektorer och 
ta fram ett förslag till vissa begränsningar för hur 

ofta en enskild studentgrupp kan boka grupprum.  

   

6. Tillbud och andra arbetsmiljöfrågor. Det är väldigt kallt i biblioteket och foajén. Aka-
demiska Hus menar dock att utrymmena håller av-

sedd temperatur. Nya mätningar ska göras inom 

kort. 
   

7. Systematiskt brandskyddsarbete. 

 
Bilaga § 7 

Charlotte Tornbjer går igenom bilagda förslag till 

revidering av ”Systematiskt brandskyddsarbete för 
SOL-husen”.  

 

Kort diskussion. 

 
Husstyrelsen fastslår det reviderade dokumentet 

med några små redaktionella ändringar. 
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8. Övrigt. Charlotte Tornbjer vänder sig särskilt till de ny-

valda ledamöterna och undrar om det finns några 

oklarheter eller frågor som kan behöva lyftas i re-

lation till husstyrelsens arbete. 
 

Ingående diskussion om flera olika saker, inte 

minst om de praktiska och ekonomiska möjlighet-
erna att genomföra lite större ombyggnationer i 

syfte att förbättra SOL-husens studiemiljöer. 

 

Mötet avslutas. 
 

 

 
Vid protokollet 

 

Martin Lembke    

 
 

Justeras 

Charlotte Tornbjer Ulrika Holgersson 


