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Husstyrelsen för SOL-husen 

 

 

 

Närvarande ledamöter 
 

Fabian Beijer Sektion 4, SOL  
Petra Bernardini Sektion 3, SOL 

Sandra Cronhamn HTDR  

Ulrika Holgersson KOM fr.o.m. § 27 
Viktoria Hörnlund HT-biblioteken 

Nora Karlsson HTS 

Maria Persson SOL 

Charlotte Tornbjer Driftsenhet HT ordförande  
 

Övriga närvarande 

 
Idir Alouache vik. husintendent 

Ingegerd Christiansson huvudskyddsombud 

Isabella Grujoska arbetsmiljösamordnare  
Anna Kring ekonom  

Martin Lembke schemaläggare sekreterare 

 

 

 
§ Ärende Beslut 

 
25. Utseende av justeringsperson. Maria Persson utses till justerare. 

   

26. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs.  
   

27. Tertialrapport för Driftsenhet SOL. 

 
Bilaga § 27. 

 

Dnr STYR 2021/1823 

Anna Kring och Charlotte Tornbjer presenterar 

tertialrapporten och svarar på frågor. 
 

Husstyrelsen fastställer rapporten. 

   

28. Lägesrapport: Corona-situationen. Charlotte Tornbjer redogör för terminsstarten. Det 

är mycket lugnt i SOL-husen och studenterna föl-

jer anvisningarna på ett fortsatt föredömligt sätt.  
 

Schemaläggarna jobbar för närvarande hårt med 

att omlokalisera tidigare gjorda bokningar för att 
på så sätt möjliggöra för ytterligare undervisnings-

moment på campus fr.o.m. 1 november. Till dess 

ska även sittplatser och övrig möblering i alla hu-
sen ha återgått till det normala, förutsatt naturligt-

vis att myndigheternas föreskrifter så medger. 
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29. Meddelanden. Charlotte Tornbjer meddelar att hon just har mot-

tagit en omfattande remiss om ledningssystem för 

brandskydd inom hela Lunds universitet. 

 
Petra Bernardini undrar om problemet med den pi-

pande dörren till sal L604 har åtgärdats. Idir 

Alouache åtar sig att på lämpligt sätt försöka tejpa 
för nödöppningsvredet så att det inte av misstag 

eller nonchalans används som vanligt dörrhandtag. 

   

30. Tillbud och andra arbetsmiljöfrågor. Inga tillbud eller annat att rapportera. 
   

31.  Lokalförbättringar 2022. 

 
PM, § 31. 

Charlotte Tornbjer och Viktoria Hörnlund presen-

terar de viktigaste punkterna i det äskande av me-
del som Driftsenhet SOL nyligen riktat till HT-

fakulteterna. Det rör sig framförallt om ombygg-

nationer och inköp av kompletterande möbler till 

SOL-biblioteket. 
   

32. Lokalfrågor. 

 
PM, § 32. 

Charlotte Tornbjer går igenom bilagda PM. Hon 

förklarar varför det populära pingisbordet på LUX 
har behövt flyttas och varför det är svårt att hitta 

en alternativ lokalisering på LUX. Ett förslag vore 

därför att använda en källarlokal i Absalon, som 
för närvarande används som förråd, för detta ända-

mål. 

 

Sandra Cronhamn berättar att pingisbordets fram-
tida öde på ett ovanligt starkt sätt har engagerat 

doktorandrådets medlemmar. 

 
Diskussion.  

 

Husstyrelsen ställer sig positiv till det framlagda 

förslaget under förutsättning att lokalen kan iord-
ningställas och användas även för andra sociala 

aktiviteter. 

   
33. Omklädningsrum. Charlotte Tornbjer föredrar ärendet. Apropå frå-

gan om ett eventuellt pingisbord så aktualiserades 

även frågan om förvaringsskåpen i omklädnings-
rummet. I nuläget verkar de användas permanent 

av ett fåtal personer. Riktlinjer som gör det möjligt 

för många att använda dem är inte etablerade. 

 
Husstyrelsen uppdrar åt enhetschefen att skapa 

lämpliga regler för nyttjande av omklädningsrum-

met så att nämnda problem kan lösas. 
 

 

 
Vid protokollet 

 

Martin Lembke    

 
Justeras 

 

Charlotte Tornbjer Maria Persson 


