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Husstyrelsen för SOL-husen 

 

 

 

Närvarande ledamöter 
 

Fabian Beijer Sektion 4, SOL  
Sandra Cronhamn HTDR  

Ulrika Holgersson KOM  

Viktoria Hörnlund HT-biblioteken 
Maria Persson SOL 

Charlotte Tornbjer Driftsenhet HT ordförande  

 

 
Övriga närvarande 

 

Idir Alouache vik. husintendent 
Ingegerd Christiansson huvudskyddsombud 

Martin Lembke schemaläggare sekreterare 

 
 

Frånvarande 

 

Petra Bernardini Sektion 3, SOL meddelat förhinder 
Isabella Grujoska arbetsmiljösamordnare meddelat förhinder  

Nora Karlsson HTS sjuk 

Anna Kring ekonom meddelat förhinder 
 

 

 
§ Ärende Beslut 

 

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

35. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs med tillägg av en övrig 

punkt: SOL:A016. 
   

36. Budget 2022 för Driftsenhet SOL. 

 

Bilaga § 36. 
 

Dnr STYR 2021/2321 

Charlotte Tornbjer presenterar budgeten för 2022 

för Driftsenhet SOL och svarar på frågor. 

 
Husstyrelsen fastställer budgeten. 

 

 
 

 

 
 

 

 

PROTOKOLL   1(3) 
 
2021-11-09, kl. 13.15–14.25 
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37. Lägesrapport: Corona-situationen. Charlotte Tornbjer meddelar att verksamheten i 

SOL-husen i princip nu har återgått till det nor-

mala, trots att omvärldsrapporterna om ökad smitt-
spridning inger viss oro.  

 

Fabian Beijer vittnar om att många medarbetare 
upplever sig trötta inför återgången. Samtidigt 

finns det förstås en glädje i att återigen kunna träf-

fas under normala omständigheter, vilket inte 

minst doktoranderna vittnar om. 
   

38. Meddelanden. Charlotte Tornbjer sitter numera jämna veckor på 

sitt kontor på SOL och udda veckor på sitt kontor 
på LUX. (Tidigare växlade hon mellan de båda ar-

betsplatserna nästan dagligen.) 

 

Caféerna både på SOL och LUX drabbades av in-
brott torsdagen den 4 november. PÅ SOL stals 

växelkassan och på LUX en laptop. På SOL tog 

sig tjuvarna in genom uteserveringen. Larmet gick 
och Securitas anlände inom några minuter, men då 

hade redan tjuvarna hunnit lämna platsen. Lokala 

skyddskommittén kommer att diskutera eventuella 
åtgärder vid sitt möte den 24 november. 

 

Absalon och Lingvisthuset stängs numera för all-

mänheten klockan 17 alla vardagar. Humanisthu-
set stängs klockan 17 på fredagar. 

 

Diskussion om huruvida lärosalarna liksom på 
LUX borde låsas för studenter för att därigenom 

minska risken för att obehöriga vistas i lokalerna. 

 
Luciafirandet äger detta år rum på LUX. Lars 

Erik-Larssons musikgymnasium kommer att hålla 

i luciatåget och därefter bjuds personalen på lusse-

katter och pepparkakor i personalmatsalen. Inbju-
dan kommer att skickas ut till alla anställda. 

   

39. Tillbud och andra arbetsmiljöfrågor. Inget särskilt att rapportera. 
   

40.  Omklädningsrum. 

 

PM, § 40 a 
Förslag, § 40 b 

Charlotte Tornbjer introducerar ärendet och går 

igenom det bilagda förslaget till ordningsregler. 

 
Diskussion. Emellanåt används omklädningsrum-

met som cykelförråd, vilket inte är tillåtet. Dock är 

det ett problem att det saknas stöldsäkra cykelställ, 
skjul eller dylikt. Akademiska Hus bör tillfrågas 

om lösningar på detta. 

 
Husstyrelsen ställer sig bakom förslaget till ord-

ningsregler för omklädningsrummet men uppdrar 

åt enhetschefen att förtydliga att skåpen endast 

kan abonneras i mån av tillgänglighet.  
 

Innan juluppehållet kommer rummet att tömmas 

och städas.  
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41. Sammanträdestider våren 2022. Husstyrelsen träffas preliminärt under vårterminen 

2022 vid följande två tillfällen: 

 
tisdag 8 februari kl. 13.15–15.00 

tisdag 17 maj kl. 13.15–15.00 

 
Ledamöterna ombeds meddela enhetschefen ifall 

datumen ej skulle passa. 

   

42. Övrigt: SOL:A016. Charlotte Tornbjer berättar lite mer i detalj om 
A016, alltså det rum bredvid studentpentryt i käl-

laren som är tilltänkt som eventuellt pingis- och 

samlingsrum för personalen och som även skulle 
kunna nyttjas av studentkåren. Det är 50 kvadrat-

meter stort och har en fönsterutrymning som ej får 

blockeras. Frågor att fundera vidare på inför nästa 

år är dels i vad mån det bör kunna bokas, dels hur 
det bäst kan möbleras. 

 

 
 

Vid protokollet 

 
Martin Lembke    

 

Justeras 

 
Charlotte Tornbjer Fabian Beijer 


