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I Ãrende Beslut

115. Utseende avjusteringsperson.

116. Fastställande av dagordningen

Mia-Marie Hammarlin utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd
kallelse och med tillägg av punkterna Dialog med
LU Service angåLende städning i SOl-husen samt
Luciafirande.
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LLTNDS LINTVERSITET
Husstyrelsen for SOl-husen

ll7. Dialog med LU Service angående städning i
SOl-husen.

118. Meddelanden.

ll9. Tillbud och andra arbetsmiljöfrågor

Mikael Olofsson, chef for avdelningen
Lokalservice inom LU Service beskriver
verksamheten vid Lokalservice och informerar om
de specialinsatser som man just nu arbetar med
inom SOl-husen, främst gällande chefsnärvaro,
städfrekvens och vikariepolicy.

Ingående diskussion om brister i kvaliteten på
städningen samt behovet av bättre och mer
frekventa kvalitetskontroller från LU Service.
Dessutom efterfrågas bland annat fÌirbättrade
rutiner für anmälan av bristande städning samt
bättre kommunikation från LU Service.

Styrelsen ser det som önskvärt att LU Service
erduder en kostnadsfri grundstädning av samtliga
lokaler inom SOl-husen, dels ftir att ftirbättra
utgångsläget och möjligheterna att städa med god
kvalitet och dels fiir att i någon mån kompensera
frir de stora brister som har ft)rekommit.

Meddelanden från enhetschef Charlotte Tornbj er :

- Enstaka detaljer återstår innan utrymnings-
platserna i SOl-husen är helt fÌirdigställda.

- Vårens lokalforändringsprojekt är i stort sett
klart, endast några mindre saker finns kvar att
göra, t ex uppsättning av gardiner.

- Inköp av vattenmaskiner närmar sig efter hjälp
från avdelningen fiir upphandling. När det är klan
blir det dags ftir kaffemaskiner.

En grundlig rengöring av stengolvet i foajén har
genomftirts. Efter utvärdering av resultatet ska
Akademiska Hus ta ställning till om golvet ska
åtgåirdas på något sätt.

En tillbudsanmälan angående den farliga
korsningen Sölvegatan-Helgonavägen har
lämnats in.

Skyddsronder kommer att genomfüras under
februari-mars.

Marina Hansson pätalar att belysningen utanftir
SOL är delvis ur funktion samt att ventilationen i
Al2l och HTS:s kansli gör störande ljud. Båda
sakerna ska kontrolleras och vissa lampor till
ytterbelysningen är redan beställda.

Maria Persson har noterat att ventilationen i
grupprummet 4320 är endast är avpassad ftir tre
personer.
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LUNDS UNIVERSITET
Husstyrelsen für SOl-husen

120. Budget 2020 for Driftsenhet SOL.

Driftsenhet SOL 2020,
bilaga $ 120.

Dnr STYR 201911920

l2l. Planering inftir lokalftirbättringsprojekt
2020.

122. Sammanträdestider vären2020

123. Luciafirande.

124. Övrigt.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Ekonom Anna Kring och enhetschef Charlotte
Tornbjer redogör ftir budgeten och svarar på
frågor.

Diskussion om hur kostnaden ftir mjölkinköp
ska hanteras. Anna Kring, Maria Persson och
Charlotte Tornbjer ombeds att fortsätta
diskussionen och hitta en bra lösning.

Husstyrelsen beslutar att fastställa budgeten ftir
2020.

Charlotte Tornbjer berättar att sökta medel ftir
nästa års lokalforbättringsproj ekt har bevi lj ats.

Projektgruppen kommer att kallas till ett fìjrsta
möte inom kort. I gruppen ingår Charlotte
Tornbjer, Adam Nylander, Marianna Smaragdi,
Kicki Nillasdotter, Marcus Tegler och Marina
Hansson.

Under vären 2020 sammanträder Husstyrelsen
ftir SOl-husen den 28 januari,24 mars och
12maj. Tiden blir som tidigare kl 13.15 på
tisdagar.

Luciafirande ordnas i år på SOL, kl 9.45 den
l3 december, då glögg och lussekatter kommer
att serveras. Inbjudan kommer att skickas ut.

Mia-Marie Hammarlin tar upp frågan om regler
fìir bokning av konferensrummet SOL:A158,
vilket ibland har använts för undervisning.

Husstyrelsen beslutar att skärpa reglerna så att
rummet endast ska användas ftir lokalbokningar,
exempelvis sammanträden, konferenser och
seminarier.
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Charlotte Tornbjer Hammarlin




