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Husstyrelsen för SOL-husen 

 

 

 

Närvarande ledamöter 
 

Petra Bernardini Sektion 3, SOL  
Sandra Cronhamn HTDR  

Viktoria Hörnlund HT-biblioteken 

Nora Karlsson HTS  
Maria Persson SOL 

Charlotte Tornbjer Driftsenhet HT ordförande  

 

 
Övriga närvarande 

 

Adam Nylander husintendent 
Ingegerd Christiansson huvudskyddsombud 

Anna Kring ekonom t.o.m. § 45 

Martin Lembke schemaläggare sekreterare 
 

 

Frånvarande 

 
Fabian Beijer Sektion 4, SOL sjuk 

Isabella Grujoska arbetsmiljösamordnare ledig  

Ulrika Holgersson KOM  
 

 

 
§ Ärende Beslut 

 

43. Utseende av justeringsperson. Petra Bernardini utses till justerare. 
   

44. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs utan ändringar. 

   
45. Bokslut 2021 för Driftsenhet SOL. 

 

Bilaga § 45. 

 
Dnr STYR 2022/332. 

Anna Kring och Charlotte Tornbjer presenterar 

årsrapporten för 2021 för Driftsenhet SOL och 

svarar på frågor. 

 
Husstyrelsen fastställer bokslutet. 

   

46. Lägesrapport: Corona-situationen. Charlotte Tornbjer informerar kort om innehållet i 
de senaste rektors- och dekanbesluten. Fr.o.m. den 

15 februari till den 21 mars ska en successiv an-

passning till normal verksamhet utan restriktioner 
till följd av coronapandemin genomföras. 
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47. Meddelanden. Charlotte Tornbjer meddelar följande: 

 

Solpanelerna håller på att installeras på SOL-

taken. Arbetet pågår för närvarande i Absalon och 
Humanisten och inleds i dagarna även ovanför 

biblioteket. Det finns risk för störande ljud; möjli-

gen kommer enstaka schemalagda moment på 
campus att behöva genomföras online istället. 

 

Arbetet med att iordningsställa SOL:A016, alltså 

det tilltänkta pingis- och samlingsrummet för per-
sonalen, kommer inom kort att påbörjas. 

 

De nya ordningsreglerna för omklädningsrummet 
(SOL:A040) har distribuerats till SOL-husens che-

fer. Enhetschefen ber närvarande ledamöter att på 

lämpligt sätt sprida informationen vidare till övrig 

personal. 
 

Från Gamla Kirurgen har SOL-husen fått mottaga 

fyra helt nya höj- och sänkbara arbetsbord samt ett 
aningen slitet men fullt dugligt konferensbord. 

 

Pengar har beviljats för att täcka kostnaderna för 
installation av dörröppnare i Lingvisten, för flytt 

av kortläsare i Humanisten samt för den kom-

mande upprustningen av biblioteket. 

 
Därutöver lyfts några frågor för diskussion: 

 

Maria Persson undrar hur det har gått med frågan 
om stöldsäkra cykelställ, skjul eller dylikt. Char-

lotte Tornbjer berättar att hon varit i kontakt både 

med Akademiska Hus och LU Byggnad men att 
det tycks vara väldigt svårt att se några konkreta 

lösningar. 

 

Petra Bernardini lämnar önskemål om ljudabsor-
berande, avskärmande läsfåtöljer i bibliotek och 

foajé av det slag som finns på LUX. Hon undrar 

även hur det går med installationen av den rörelse-
sensorstyrda belysningen på plan 5 i Lingvisten, 

varpå Charlotte Tornbjer meddelar att det håller på 

att fixas. Bernardini lyfter också frågan huruvida 

SOL-restaurangen skulle kunna hålla öppet även 
under kvällstid, vilket enhetschefen dock inte tror 

är ekonomiskt realiserbart i nuläget. 

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

 

 
Vid protokollet 

 

Martin Lembke    

 
Justeras 

 

Charlotte Tornbjer Petra Bernardini 


