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Närvarande ledamöter 

 
Lise Groesmeyer HTDR 

Martin Hansson Institutionen för arkeologi  

 och antikens historia 
Gunnel Holm Kansli HT  

Viktoria Hörnlund HT-biblioteken 

Thomas Kaiserfeld Institutionen för kulturvetenskaper 

Josefin Malmberg HTS  
Alexander Maurits CTR  

Tomas Persson Filosofiska institutionen 

Maja Petersson  Humanistlaboratoriet 
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 

 

Isabella Grujoska arbetsmiljösamordnare meddelat förhinder 

Birgitta Lastow IT-enheten meddelat förhinder 
 

 

 
§ Ärende Beslut 

 

 Enhetschefen tillika husstyrelsens ordförande 
Charlotte Tornbjer förklarar mötet öppnat och 

hälsar särskilt Thomas Kaiserfeld välkommen 

som ny ledamot. 
 

Inledande presentationsrunda. 

 

   

1. Utseende av justeringsperson. Gunnel Holm utses till justerare. 
   

2. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs. 
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3. Meddelanden. Charlotte Tornbjer berättar att LUX i början på 

februari drabbades av ännu ett inbrott. Inspel-

ningsutrustning till ett värde av närmare 400 000 

kronor stals från LARM-studion i Humanistlabo-
ratoriet. 

 

Efter förra inbrottet beställdes brytskydd till alla 
korridordörrar i hela huset. I LARM-studion är de 

nu installerade, men i övriga huset är de ännu inte 

på plats. Kostnaden för samtliga brytskydd beräk-

nas till knappt 50 000 kronor. 
 

Mörkläggningsgardinerna i C121 har gått sönder 

och måste ersättas. Charlotte Tornbjer har begärt 
in en offert. (Inre mörkläggningsgardiner av detta 

slag hör till det som Akademiska Hus enligt hyres-

avtalet inte ansvarar för.) 

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

ionen just nu. Det är lugnt i LUX-huset. Corona-

värdar är fortsatt närvarande om än i mindre ut-
sträckning än under höstterminen. LU Byggnad 

undersöker möjligheterna att öka antalet studie-

platser runt om på universitetet, men något beslut 
är inte fattat ännu.  

 

På förfrågan informerar Gunnel Holm att mellan 

10 och 20 personer har inrapporterats insjuknade i 
covid-19. Någon smittspridning har dock inte kun-

nat knytas till HT-fakulteternas verksamhet. 

 
Receptionen är bemannad kl. 10–15 på varda-

garna. Charlotte Tornbjer brukar vara på plats i 

huset ca två dagar i veckan. Hon arbetar hemifrån 
i övrigt. 

 

Josefin Malmberg informerar om det pågående 

studieprojektet ”Campus online”, vars syfte är att 
erbjuda ett socialt forum på Canvas där studenter 

kan plugga digitalt tillsammans och lyssna på fö-

reläsningar om studieteknik, ergonomi, psykisk 
ohälsa, etc.  

   

5. Tillbud och andra arbetsmiljöfrågor. Charlotte Tornbjer informerar om en liten dörrlist 

av plåt vid södra entrén som är väldigt hal just nu. 
Vaktmästare Ola Ahlstedt försöker åtgärda saken 

temporärt och en felanmälan är gjord till Akade-

miska Hus. 
 

Fjärrvärmesystemet har krånglat men problemen 

bör vara åtgärdade nu. Dock är det av oklar anled-
ning fortfarande kallt i hus A på våning 4. 

 

Charlotte Tornbjer kommer i dagarna att föreslå 

lokala skyddskommittén att de fysiska skyddsron-
derna ställs in under 2021, med undantag för de 

enheter som fortfarande har en stor del av sin 

verksamhet på plats eller har öppet för studenter. 
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6. Bokslut 2020 för Driftsenhet LUX,  

bilaga § 6. 

 

Dnr STYR 2021/327. 

Anna Kring och Charlotte Tornbjer presenterar 
bokslutet för 2020 och svarar på frågor. 

 

Husstyrelsen lägger bokslutet till handlingarna. 

 

 

 
 

Vid protokollet 

 
Martin Lembke    

 

 

 
Justeras 

Charlotte Tornbjer Gunnel Holm 


