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BioCentrum 

Intendenturråd 
PROTOKOLL 

2013-12-12 

Tid och plats: Rum A-402 kl 09.00-11.15 

Närvarande ledamöter: 

Åke Olson (föreståndare), Nils Mikkelsen (molekylärbiologi), Bengt Guss 

(mikrobiologi), Eva Sundberg (växtbiologi & skogsgenetik), Jan Stenlid 

(skoglig mykologi och patologi), Lena Dimberg (livsmedelsvetenskap), Jan 

Eriksson (kemi), Örjan Carlborg (kliniska vetenskaper), Mikael Pell (BÖL – 

del av tiden), Roger Andersson (ST), Claes Bergström (intendenturen). 

Förhindrade: Vadim Kessler (kemi), Lotta Olsson (ST), Bo Aspman, Mats 

Sandgren (MolBiol), Annelie Lundqvist (SACO) 

§ 1  Sammanträdets öppnande 

Åke Olson öppnade mötet 

Claes Bergström utsågs till sekreterare  

Bengt Guss utsågs till justeringsperson 

Föredragare:  

Åke Olson 

§ 2  Anmälan av övriga frågor samt godkännande av 

dagordning 

Inga övriga frågor anmäldes och dagordningen 

godkändes. 

Föredragare:  

Åke Olson       

§ 3  Miljöcertifiering 

Miljöchef Johanna Sennmark informerade övergripande 

om den förestående Miljöcertifieringen av BioCentrum. 

Tre viktiga skäl för certifieringen: 

 Minskad miljöpåverkan 

 Ordning och reda 

Föredragare:  

Johanna 

Sennmark, 

Miljöchef 
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 Goodwill för SLU 

Viktigt att BioCentrum så snart som möjligt får till en 

projektgrupp med en sammansättning av medarbetare 

från samtliga institutioner. Dessutom att även en 

projektledare utses som tillsammans med intendenten 

driver själva certifieringsprocessen. Ett förslag är att ta 

in Laura Vetukuri som ”projektledare” och 

administrativ resurs. Tidsåtgången har uppskattats till 

max 500 timmar. Nils vid MolBiol hade ett annat 

förslag till den funktionen. Nils hör sig för angående 

intresset hos sin kollega och meddelar Claes om 

personen är intresserad eller om vi ska gå vidare med 

Laura. Certifieringen skall vara klar i september 2014. 

§ 4  Genomgång av föregående mötesprotokoll 

 

Störande elavbrott – efter en kartläggning av behov av 

någon form av ”back-up” har en offert inkommit från 

företaget ”AETON”. Intendenten tar detta vidare till 

berörda institutioner. 

Fryslarm – Ännu återstår det ett fryslarm att koppla in. 

Energigruppen för BioCenter & MVM – Gruppen 

genomför den 16 dec en aktivitet som går under 

samlingsbegreppet ”Energioptimering”. Den går i 

korthet ut på att kartlägga flöden i ventilationssystemet, 

simulera alternativa flöden i syfte att minska 

energiåtgången. Ex vis - hur mycket drar ett dragskåp 

som inte används? De kommer även att gå igenom 

ljusstyrkor i kontorsrum, labb och i övriga utrymmen 

för att reda ut om det finns besparingspotential inom 

respektive områden. 

Cykelställ mot växthuset är nu på plats.  

Föredragare:  

Åke Olson 

Claes 

Bergström 

 

§ 5  Intendenturen informerar om: 

Kylrum – de kylrum där vi har fuktproblem och därtill 

mögelangrepp kommer att saneras. Vi väntar dock på 

en tidplan för åtgärderna. Ett första förslag till åtgärder 

 

Föredragare:  

Åke Olson & 

Claes 

Bergström 
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i samband med jul- och nyårshelgerna har stoppats då 

vi behöver ha medarbetare på plats som kan tömma och 

återställa i rummen.   

Elektronisk orienteringstavla i entrén – Förslaget 

som presenterades upplevdes av rådet som i dyraste 

laget. Claes fick i uppdrag att titta på alternativ som är 

billigare. Även att få till en visning IRL av en digital 

orienteringstavla är av intresse. 

Serviceavtal för dragskåp – Comfort Control har 

lämnat pris serviceavtal för samtliga våra dragskåp i 

huset. Priset ligger på 320:-/dragskåp/år. Inget beslut i 

frågan. Claes fick i uppdrag att prata med övriga 

Intendenter på i första hand Ekologicentrum och MVM 

om en eventuell gemensam upphandling av 

serviceavtal. Dessutom undersöka vilka krav som ställs 

från SLU. 

Uppsala kommun, Miljökontoret -  Miljökontoret har 

varit på inspektion hos samtliga institutioner på 

BioCentrum, en i taget. I framtiden kan Miljökontoret 

tänka sig att bara göra ett besök för detta ändamål och 

då se BioCentrum som en enhet. 

Brandsläckare - På uppdrag av SLU Säkerhet så har 

vår samarbetspartner på Brandsäkerhetsområdet, 

Cupola, besiktigat samtliga brandsläckare inom 

BioCentrum. De byter ut alla brandsläckare som fallit 

för åldersstrecket eller pga annan anledning inte håller 

måttet längre. Utbytet kommer att ske i januari. 

§ 6  Fördelning av kostnad för inköpsstöd 

Respektive Institution har nu lämnat besked om hur de vill 

fördela rubricerade kostnad. Detta tas med vid bokslutet 

2013. 

Föredragare:  

Åke Olson 

§ 7  Växtodling – Finansieringsförslag till NL 

Åke gick igenom förslaget till finansiering av 

växtodlingsanaläggningarna inför 2014 vilket i korthet går ut 

på att kostnaden för slutanvändaren blir den samma som 

tidigare men det bygger på att subventionerna från 

respektive fakultet höjs för att täcka det underskott som 

bildats pga lägre nyttjandegrad än beräknat. Modellen 

Föredragare:  

Åke Olson 
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bygger på samma modell som tidigare. Se bifogat dokument. 

§ 8  Lokalplanering 

Åke informerar om Trävetenskap och om vad som 

krävs om de ska kunna flytta in i BioCentrum. En 

inflyttning enligt nuvarande önskemål om lokaler 

kräver relativt stora ombyggnationer samt 

omflyttningar internt. En diskussion om vilka 

organisatoriska och andra förändringar som kan tänkas 

ske vid institutionerna på BioCentrum startades. Det 

beslutades att Åke kallar prefekterna till ett separat 

möte där institutions strukturer och placeringar 

diskuteras i januari. 

Föredragare:  

Åke Olson 

§ 9                 Kostnad för inventarier 

Bordlades till nästa möte 

 

§ 10                Gemensamma IT-lösningar & samordning inom BioC 

En delegation bestående av Björn Nicander, Lars 

Hennig, Leslie Paul samt Kari och Bosse S. (IT-

avdelningen) redogjorde för bakgrunden till denna 

fråga. Vilka synergieffekter det skulle innebära med en 

gemensam lagringsmöjlighet av datamedia. Detta är ett 

pågående projekt, där VBSG, Mol. Biol., Mikro och 

Mykopat är med i och som det finns alla möjligheter för 

ytterligare användare att ansluta sig till. Övriga 

institutioner tar hem informationen till respektive 

institution.  

Se bifogade dokument 

§ 11                BioC workshop (Mats Sandgren o Jan Stenlid) 

                       Bordlades till nästa möte 

 

§ 12                Organisationsutredning Intendenturen 

                        Bordlades till nästa möte 

 

 

  Föredragare:  

Björn Nicander m fl 
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§ 13                 Övriga frågor 

                         Inga övriga frågor anmäldes   

 

§ 14                  Möten under våren 2014    

                          Åke sänder ut förslag på mötestider för vårterminen    

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Claes Bergström 

Sekreterare 

  

Åke Olson 

Ordförande 

 

Bengt Guss 

Justeringsperson 

 


