Husråd Ull

PROTOKOLL 2/2020
2020-05-05

Husråd Ull
Tid och plats
Den 5 maj kl. 13.00–14.30. Länk via zoom

Närvarande ledamöter
Peter Thorén
Lars Johansson
Torbjörn Andersson
Åsa Stiernström ers. HR
Natalie Håkansson
Knut H Andersson
Clara Wiklund
Malin Jenslin

Ordförande
Vice ordförande

Fastighetsavdelningen
Inst. för stad och land
Inst. för skogsekonomi
Personalavdelningen
Artdatabanken
ULS
Inst. för ekonomi
Biblioteket

Övriga närvarande
Pär Aronsson
Helena Melander
Karin Bäckman
Carl-Stefan von Engeström
Agneta Höjdestrand
Pia Möllerström
Markus Göransson
Bryan Finn
Erik Eriksson

NJ-kansliet
SLU Service
SLU Miljö
Skyddsombudsrepresentant
SSM
Akademiska hus
Akademiska hus
IT-avdelningen
IT-avdelningen

Husråd Ull

§1

Mötets öppnande

§2

Utseende av justeringsperson

§3

Ordförande öppnade mötet

Till justeringsperson utsågs Pär Aronsson

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av §8 gällande
serviceavtal AV-stöd.

§4

Protokoll från föregående möte

§5

Kontorsbelysning/takarmaturer

Husrådet beslutar att föregående protokoll läggs till handlingarna

Föredragande:
Peter Thorén

Föredragande:
Peter Thorén
Föredragande:

Pia Möllerström förvaltare för Ulls hus från akademiska hus
redogjorde vad som är gjort med kontorsarmaturerna.
5 testrum är lämnade till AH där de tagit bort
dagsljusregleringen och ska efter utvärdering se om de ska
programmera om samtliga kontorsarmaturer.

Akademiska hus

Natalie Håkansson påpekade att det lyser dygnet runt i
korridorerna på artdatabanken. Markus Göransson driftingenjör
från akademiska hus redogjorde pågående arbete i den frågan att
de ska göra ett nattarbete då det är svårt att testa när det är
verksamhet i lokalerna.

§6

§7

Föredragande:

Inomhusklimat

Pia berättade om hur de jobbar med klimatförbättring i huset.
Kuben har tidigare inte haft någon termostatstyrning vilket de nu
har installerat. De justeras med försiktighet då det kan bli
negativ påverkan i andra delar i huset.
Förhoppningen är att de har inför 2021 har fått ett klimat med ett
sommar-/vinterläge som ska upplevas behagligare.

Akademiska hus

Föredragande:

Entréprojektet
Linda Vidarv från kommunikationsavdelningen berättade om
deras uppdrag från rektor om entréprojektet.
Pga. Corona-pandemin har det blivit lite förseningar men de
förväntar sig vara klara med fasta informationsytor och
temporära utställningsytor till våra nya studenter kommer i
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Linda Vidarv
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augusti.
Övriga ytor färdigställs under hösten.

§8

Föredragande:

Serviceavtal AV-stöd
Bryan Finn från IT-avdelningen informerade om en utredning att
det ska vara lika över alla orter och hus gällande debiteringen av
AV-stöd i våra gemensamma möteslokaler i husen som bokas
via Outlook. Idag debiteras SSM detta och det är inräknat i
basservicen för Ulls hus.
Bryan återkommer med förslag och bjuds in till husrådet för att
presentera det.

§9

Bryan Finn

Föredragande:

Miljö
-Fruktkorgarna
Husrådet diskuterade om vi ska ha svenska äpplen till en ökad
kostnad på ca 50 000 kr som vi skickade ut en fråga efter förra
mötet.

Karin Bäckman

Husrådet beslutade att vi avvaktar och ser hur äppleskörden och
därmed priserna ser ut under 2020
-Livsmedelsriktlinjerna
Karin berättade lite om att SLU har tagit fram
livsmedelsriktlinjer och berättade om förslaget One Planet Plate.
Hon tar gärna emot feedback via mal.
-Miljörevisionen
Externrevisionen gick väldigt bra. För ULL certifikatet blev det
fem avvikelser och tre förbättringsförslag.

§ 10

§ 11

§ 12

Föredragande:
Agneta Höjdestrand

IA systemet

Agneta visade statistik ur IA systemet för 2020.
Inga tillbud rapporterade för Ull
Föredragande:
Agneta Höjdestrand

Servicepaketet

Agneta visade nya servicepaketet och önskar återkoppling från
husrådet. Husrådet godkänner servicepaketet och delegerar till
Peter att vid behov justera vissa detaljer innan påskrift sker.

Ljudnivåerna i Ulls hus
SLU lokaler och Helena ska träffa en inredare och ta hjälp till att
få förslag på ljudabsorbenter till lunchrum och vissa delar av
korridorer där de även ska fungera som anslagstavlor. Den
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Föredragande:
Helena Melander
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tidigare genomförda undersökningen ligger till grund för
åtgärder.
Husrådet beslutar att Helena kan gå vidare med beställning av
detta.

§ 13

Corona

§ 14

O-ringen

§ 16

Övriga frågor

§ 17

Nästa möte

§ 18

Mötets avslutande

Liten avstämning hur vi påverkas av Corona pandemin på våra
avdelningar.

Föredragande:
Peter Thorén

Föredragande:

Peter informerar om att O-ringen är uppskjuten här på Ultuna till
2021.

Peter Thorén

Föredragande:
Peter Thorén

14/9 kl. 13:00-14:30
17/11 kl. 13:00-14:30

Föredragande:
Peter Thorén

Peter avslutar mötet

Vid protokollet:

Helena Melander
Sekreterare

Justeras:

Peter Thorén

Pär Aronsson

Ordförande

Justeringsperson
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