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Tid och plats 
Onsdag 14 september 2022, Konferensrum Artedi Ulls hus 

 
Närvarande ledamöter 
   
Peter Thorén Ordförande Fastighetsavdelningen 
Lee Farmer Sekreterare FM Ull 
Maria Wisselgren  Inst. för stad och land 
Torbjörn Andersson  Inst. för skogsekonomi 
Natalie Håkansson  Artdatabanken 
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Närvarande ledamöter 
   
Ordförande ULS Del av tid ULS 
Carls-Stefan von Engström Huvudskyddsombud Ekonomiavd. 
Pär Aronsson  NJ-kansliet 
Övriga deltagare   
Agneta Höjdestrand  SSM 
Maria Orvehed Vid ärende Utbildningsavdelningen 
Lotta Erngen Vid ärende Akademiska hus 
Henrik Bosell Olsson Vid ärende Akademiska hus 
 
Anmält förhinder 
Henrik Hägerström  Personalavdelningen 
Richard Ferguson  Inst för ekonomi 
Karin Bäckman  SSM Miljö 
Linda Vidlund  Överbibliotekarie 

§ 1  Sammanträdets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 
Föredragande:  
Peter Thorén 

§ 2  Godkännande av dagordning 

Ordförande konstaterar att punkten ”godkännande av 
dagordning” bör läggas till agendan.  
Till utskickad agenda anmäldes också följande 
övriga frågor: 
-Nyligen erhållet regeringsuppdrag om elbesparingar 
till alla myndigheter. Här inkluderas även pågående 
diskussioner om inomhustemperaturer och 
energibesparingar samt belysningsfrågor. 
-Fråga om vilrum 
-Akustik plan 4 och 6 
-Trängsel i lunchrum 
-Ventilation Svartberget plan 5. 
-Fikarum plan 3 Stad och Land 

 
Föredragande:  
Peter Thorén 

§ 3  Protokoll från föregående möte  

Beslut 
att Protokollet lades till handlingarna. 

 

Föredragande:  
Peter Thorén 
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§ 4  Samtalsrum studenter  

Ärendet i korthet 
Behov av fler samtalsrum då Tentamensservice är i 
behov av kontorsrum. Lös modulvariant har tagits 
fram som förslag och önskas ställas i anslutning till 
de övriga rummen. Johan Lindersson projekterar 
under tiden permanent ombyggnad.   

 Beslut 
att Husrådet godkänner en modullösning och 
förslaget till placering.  

 

Föredragande:  
Maria Orvehed 

§ 5  Ombyggnation Bibliotek   

Ärende i korthet  
Presentation kring biblioteksprojektet skjuts upp till 
nästa möte då Överbibliotekarien anmält förhinder. 

Beslut 
att punkten skjuts upp till nästa möte. 

 

Föredragande:  
Peter Thorén  

§ 6  Akademiska hus informerar  

Ärendet i korthet 
• Belysning Veterinärvägen ska återställas efter O-

ringen. AHU inväntar kommunalt beslut. 
• Gräsmattan ska återställas och behandlas efter att 

har blivit angripna av fåglar/pingborrar. 
• Skyltning parkeringsförbud vid torget utanför 

Logen. Arbetet pågår.   
• Översyn av träd och buskar vid Ulls Väg. 

Cykelväg/bil utfart.  
• AHU är medvetna om skrotbilarna som finns på 

Campus och jobbar tillsammans med kommunen 
som inte har plats för flera bilar. 

 

Beslut 
att Husrådet tackar för informationen. 

 

Föredragande:  
Lotta Erngren  
Henrik Bosell Olsson   
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§ 7  IA-rapportering  

Ärendet i korthet 
IA Systemet: Period 220512—220912 
• 6 st rapporter kring inomhustemperatur och 

klimat (236, 235, 231, 230, 229, 228) 
• 1 st Egendom/Säkerhet: Dörröppnare i Ulls hus 

ur funktion (276) 
• 1 st riskobservation: Altandörr i anslutning till 

lunchrum i baklås, medarbetare utelåsta. 
Händelserna hanterade och klara. 
1 st miljö om bristande källsortering är under 
hantering.  
Rapport Ultuna: Olycksfall 9/6 – slagit i huvudet i 
tvärliggande bjälkar utanför restaurang Logen. 
Förslag att hänga upp någon form av ”varnande” 
utsmyckning. Ej hanterad. 

Beslut 
att Husrådet tackar för informationen.  

 

Föredragande:  
Agneta Höjdestrand  
 
 

§ 8  SSM-info   

Ärendet i korthet 
Rekrytering av ny avdelningschef till SSM har 
påbörjats, Johanna Sennmark tf så länge.  

Gemensam serviceorganisationen för Umeå, Ull, 
VHC och Alnarp under ledning av Solbritt Sjöholm. 
Mats Svensson ingår nu i staben som koordinator 
med särskilt platsansvar Alnarp i SSM-frågor. Ny 
FM Ull, Lee Farmer, respektive FM Alnarp, Malin 
Ednér Mc Guirk, är på plats. 

T1 och T2 i undervisningshuset har byggts om för 
att möjliggöra digitala tentamen, totalt 155 platser 
finns nu att tillgå. Anna Branteström har utsetts till 
arbetsledare för tentamensservice. 

På miljöenheten har Peter Hagelin börjat som ny 
miljökoordinator och ska bl.a. arbeta med enhetens 
uppdrag Agenda 2030 och SLU:s hållbarhetsarbete. 
På enheten vikarierar också Cecilia Wärdig för 
Kristin Thored som gått på föräldraledighet. 

Lärosätenas klimatnätverk, som SLU fått i uppdrag 
att projektleda, har beviljats medel av Vinnova och 
Formas i flermiljonklassen.  

 

Föredragande:  
Agneta Höjdestrand 
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På säkerhet har Johnny Blank börjat som säkerhets-
samordnare. 

På ekonomisidan kommer Lisa Groiss att stötta SSM 
efter Evelina Thorsell som slutat vid SLU. 

Beslut 
att Husrådet tagit del av informationen. 

§ 9  Vice ordförande   

Ärendet i korthet 
Maria Wisselgren informerades om de uppgifter som 
ingår i uppdraget och accepterar att åta sig rollen 
som vice ordförande.  

Beslut 
att Maria Wisselgren väljs till vice ordförande för en 
mandatperiod om 2 år fr o m dagens datum.  

 

Föredragande:  
Peter Thorén  
Maria Wisselgren  
 
 

§ 10  Spårvägen Uppdatering   

Ärendet i korthet 
Ingen ny information har framkommit i nuläget.  

 

Föredragande:  
Pär Aronsson  
 
 

§ 11  D366 Mötesrum   

Ärendet i korthet 
Maria presenterade en kort bakgrund och verksam-
heten önskar ställa mötesrummet D366 till allmänt 
förfogande och bokningsbart.  

Beslut 
att Husrådet önskar en sammanställning över alla 
mötesrum i Ulls Hus för vidare bedömning och ger 
Natalie Håkansson i uppdrag att kontakta Hyres-
administrationen, Thommy Fredriksson. Följs upp 
vid nästa Husråd.  

 

Föredragande:  
Maria Wisselgren  
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§ 12  Ljudnivå i korridoren plan 4 förbi 
ekonomiavdelningen  

Ärendet i korthet 
Fortsatt störande ljudnivå i korridor.  

Beslut 
att FM Ull får i uppdrag att tillsammans med 
Lokalvården se över alternativ, t.ex. icke textila 
lösningar. Följs upp vid nästa Husråd.  

 

Föredragande:  
Peter Thorén 
Lee Farmer  
 
 

§ 13  Workshoprum   

Ärendet i korthet 
Förslag har framställts av Karin Bennmarker, 
Alumnkoordinator vid Utbildningsavdelningen, 
att anpassa något konferensrum för workshop-
möten, t.ex. aktivitetsrum eller agila möten. Wången 
lyftes som ett förslag till rum.  

Beslut 
att Husrådet ser förslaget som intressant och att 
Karin Bennmarker bjuds in till nästa Husråd för att 
presentera idéen.  

 

Föredragande:  
Peter Thorén  
 
 

§ 14  Toalettförbättringar    

Ärendet i korthet 
Behov av flera krokar och avlastningsytor i toaletter.  

Beslut 
att FM Ull tar fram en kostnad för krokar och hylla. 
Beslut vid nästa Husråd. 

 

Föredragande:  
Peter Thorén  
Lee Farmer  
 
 

§ 15  Kaffemaskiner  

Ärendet i korthet 
Personalen saknar möjligheten att kunna välja 
koppstorlek vilket försvunnit efter senaste 
uppdateringen.  

 

Föredragande:  
Lee Farmer 
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Beslut 
Att Husrådet konstaterar att alternativet inte finns då 
det enligt leverantören ej är möjligt att omprogram-
mera maskinerna. 

§ 16  Förbättringar av Vilrum  

Ärendet i korthet 
Man ser att vilrummen i huset behöver förbättras 
med avseende på bl.a. belysning, möblering och ev. 
hantering av sängkläder. 

Beslut 
att SSM får i uppdrag av Husrådet att se över 
förbättringsmöjligheter. Följs upp vid nästa Husråd.   

 

Föredragande:  
Maria Wisselgren 
Peter Thorén  
Lee Farmer  
 
 

§ 17  O-ringen    

Ärendet i korthet 
Överlag en stor succé. Fåtal incidenter i relation till 
folkmängd. Positiv rapport från Polisen. 

Beslut 
att Husrådet tackar för informationen. 

 

Föredragande:  
Peter Thorén  
 
 

§ 18  SBA – Systematiskt brandskyddsarbete 
                     Ärende i korthet 

FM Ull föreslår att SBA läggs som stående punkt till 
agendan i fortsättningen och lägger också fram ett 
förslag till förbättring kring SBA-rondering. Genom 
att SBA-arbetet delas mellan de olika 
verksamheterna skulle den övergripande förståelsen 
öka och ge större möjligheter att fånga upp 
synpunkter och förbättringsidéer.    

Beslut 
att Husrådet ser positivt på förslaget och ger FM Ull 
i uppdrag att ta fram förslag till områdesindelning 
till nästa Husråd. SBA läggs som stående punkt till 
agendan. 

 
Föredragande:  
Lee Farmer  
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§ 19  Nästa möte 
Nästa möte hålls 15 november kl 14.00-15.30. Av 
tidsskäl behöver följande anmälda övriga frågor 
skjutas fram till dess: 
-Uppföljning av regeringsuppdrag om elbesparingar 
till alla myndigheter. Här inkluderas även pågående 
diskussioner om inomhustemperaturer och 
energibesparingar samt belysningsfrågor. 
-Akustik plan 4 och 6 
-Trängsel i lunchrum 
-Ventilation Svartberget plan 5. 
-Fikarum plan 3 Stad och Land 

 
Föredragande:  
Peter Thorén 

§ 20  Sammanträdets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet och tackade de 
närvarande. 

 
Föredragande:  
Peter Thorén 

 

Vid protokollet:  

Lee Farmer 

Sekreterare 

Justeras: 

Peter Thorén [Justeringspersonens namn] 

Ordförande Justeringsperson 
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