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Martin Lembke schemaläggare sekreterare 

Adam Nylander husintendent 
Marianna Smaragdi bitr. prefekt, SOL § 11 

Marcus Tegler stf. huvudskyddsombud 

 

Frånvarande ledamöter 
 

Petra Bernardini Sektion 3, SOL 

 
 

 

 
§ Ärende Beslut 

 

9. Utseende av justeringsperson. Fabian Beijer utses till justerare. 
   

10. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs.  

   

11. Revidering av lokalbokningspolicyn för SOL-
husen. 

 

PM, bilaga § 11 A. 
 

Förslag till beslut, bilaga § 11 B. 

 

Dnr 2019/677. 
 

Charlotte Tornbjer introducerar ärendet som även 
togs upp vid föregående styrelsemöte. För att 

komma till rätta med problemet med alltför många 

parallella grupprumsbokningar föreslås en in-
skränkning i lokalbokningspolicyn. Förslaget går 

ut på att fler än fyra parallella grupprum endast 

ska kunna bokas för ett undervisningspass per 

vecka och kurs mellan kl. 10 och 15 (då efterfrå-
gan på grupprummen är som störst). 
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11. (forts.) Diskussion. 

 

Husstyrelsen fastställer det bilagda förslaget med 

förtydligandet att ett undervisningspass avser ett 
tvåtimmarspass. Enhetschefen uppdras även att sä-

kerställa så att berörd personal tolkar ordet ”kurs” 

på samma sätt som husstyrelsen. 
   

12. Lägesrapport: Corona-situationen. Charlotte Tornbjer redogör kortfattat för situat-

ionen just nu. Ett dekanbeslut inför höstens under-

visning väntas senare denna vecka. Corona-värdar 
är fortsatt närvarande i husen, även om det för det 

mesta är fortsatt lugnt. 

 
Viktoria Hörnlund informerar om att biblioteket 

har utökat sina öppettider något på morgnarna. 

   

13. Meddelanden. Charlotte Tornbjer berättar att hon och Viktoria 
Hörnlund har börjat undersöka hur och i vilken 

mån biblioteket skulle kunna renoveras. Högt på 

önskelistan står flytt av receptionen och tidskrifts-
avdelningen. 

 

Akademiska Hus har frågat om vi vill ha det ab-
strakta och ganska stora konstverket ”Ut i rum-

met” av Håkan Rehnberg. Det skulle i sådana fall 

placeras vid huvudingången i foajén. Det har tidi-

gare stått på BMC, men där kan det p.g.a. om-
byggnaden inte längre vara kvar. Charlotte Torn-

bjer visar bilder på konstverket. Husstyrelsen an-

ser emellertid inte att det riktigt skulle passa in. 
 

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott fattade vid sitt 

möte i förra veckan beslut om prioriteringsordning 
vid bokning av lokalerna. Syftet med den nya pri-

oriteringsordningen är inte minst att säkerställa så 

att alla lokalbokningsönskemål hanteras av sche-

maläggarna utifrån samma principer. Väl beslutet 
föreligger i dokumenterad form kommer Charlotte 

Tornbjer att vidarebefordra det till ledningsrådet 

och studierektorerna. 
   

14. Tillbud och andra arbetsmiljöfrågor. Charlotte Tornbjer tar upp frågan om ledstråken 

som var uppe för diskussion vid föregående möte. 

Efter att konsulter tittat närmare på SOL-husen så 
visar det sig att en upphöjning av befintliga stråk 

skulle kosta ca en halv miljon kronor. Denna kost-

nad anser både enhetschefen och husstyrelsen vara 
för hög, med tanke på att befintliga stråk alltjämt 

torde kunna nyttjas i hjälplig mån. I avvaktan på 

en LU-gemensam tillgänglighetspolicy så bör vi 
avvakta med en så kostsam investering. 

 

Marcus Tegler lyfter problemet med försämrad 

ventilation i lokalerna under sommarmånaderna. 
Inte minst på bibliotekets ovanvåning kan det bli 

olidligt varmt. Adam Nylander åtar sig att hålla ett 

extra öga på detta inför sommaren. 
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15. Kaffeautomater. 

 

PM, bilaga § 15. 

 
Dnr V 2021/1402. 

Charlotte Tornbjer redogör för det huvudsakliga 
innehållet i sitt bilagda PM. Driftsenheten kommer 

att köpa in två nya kaffeautomater: en till fakul-

tetsklubben och en till A158. Den senare föreslås 
dock placeras utanför A158, nämligen i den lilla 

korridoren i direkt anslutning till pentryt, och för-

slaget är samtidigt att till samma ställe flytta ut be-
fintlig vattenautomat från A158. 

 

Husstyrelsen ställer sig bakom båda dessa förslag. 

   

16. Lås och säkerhet. Charlotte Tornbjer introducerar ärendet, visar 

planritningar över SOL-husen och pekar ut ett an-

tal ställen där nuvarande lås- och passagesystem 
fungerar otillfredsställande. Särskilt allvarligt är 

att rullstolsburna studenter som nyttjar studieplat-

serna på plan 1 i Lingvisthuset riskerar att bli in-

låsta. Att åtgärda problemen är dock kostsamt, så 
det är angeläget att husstyrelsen får tillfälle att ge 

sina synpunkter och diskutera igenom olika lös-

ningsförslag.  
 

Diskussion. 

 
Ärendet kommer ånyo att tas upp vid nästa möte 

den 11 maj. Då behöver ett beslut tas vad gäller 

tillgänglighetsproblemet i Lingvisthuset. 

 
 

 

 
Vid protokollet 

 

 

Martin Lembke    
 

 

Justeras 
 

Charlotte Tornbjer Fabian Beijer 


