
  

 

Husråd Ull 
  

AGENDA 4/2021 

2022-03-09 
 

 

 

Husråd Ull 

Tid och plats 
Den 9 mars kl. 14.00–15.30. Mötesrum Grimsö B409 Ulls hus 
 

 

Kallade ledamöter   
Peter Thorén Ordförande Fastighetsavdelningen 
Lars Johansson Vice ordförande Inst. för stad och land 
Torbjörn Andersson  Inst. för skogsekonomi 
Henrik Hägerström  Personalavdelningen 
Natalie Håkansson  Artdatabanken 
Ordförande ULS  ULS 
Julija Falkman  Inst. för ekonomi 
Malin Jenslin  Biblioteket 

 

Övrigt kallade   
Pär Aronsson  NJ-kansliet 
Helena Melander  SLU Service 
Karin Bäckman  SLU Miljö 
Carl-Stefan von Engeström  Skyddsombudsrepresentant 
Agneta Höjdestrand  SSM 
Lotta Erngren  Akademiska hus 
Joel Ingolf  Akademiska hus 
P-O Skatt  SSM 
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§ 1  Mötets öppnade 
Ordförande öppnade mötet 

 

§ 2  Utseende av justeringsperson 
Till justeringsperson utsågs Lars Johansson 

 

§ 3  Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs 

Föredragande:  
Peter Thorén 

§ 4  Protokoll från föregående möte 
Föregående protokoll läggs till handlingarna 

Föredragande:  
Peter Thorén 

§ 5  Akademiska hus informerar 
Grimsö ljuset i är nu åtgärdat 
Komfortkyla plan 3 i kuben klart inom kort 
Problem i ritsalarna att säkringarna går, nya kablar och säkringar 
så nu är det åtgärdat. 
Inventeras skyddsrum, AH tittar igenom dem så att utrustning 
mm är klart. 
Klimatgardiner och markiser igång efter vinterns uppehåll. 

Föredragande:  
Akademiska hus 

§ 6  Spårvägen  
Möte kommunen med en fördjupad detaljplan där man gått 
igenom med hållplatser, ritat om sträckan Bergsbrunna och 
Gottsunda lite längre söderut, olika höjder på bron. SLU har 
lämnat in omfattande mätningar av buller och vibrationer, de har 
noterat och kommer göra bakgrundsmätningar i sommar klart 
här 2024.  Full drift 2030 

 
Föredragande:  
Pär Aronsson 

§ 7 BRO-ärende  
Jobbat lågaktivt i flera år här i Ulls hus. Utredningar med AH, 
länshälsan. Testa göra en djuprengöring i kuben. Enkät i Ulls 
hus har inte gått att genomföra. NJ har valt att avsluta ärendet. 
Skulle det dyka upp att flera medarbetare upplever problem får 
man plocka upp ärendet igen. Tas bort från agendan 

 
Föredragande: 
Pär Aronsson 
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§ 8  Miljö info  
Förberedelser för en extern miljörevision. Miljö gör ett besök på 
Flyinge. 
Lite personal förändringar på gång 
1 går på föräldraledighet 
agenda 2030 drar igång 
SUHF drar igång ett klimatarbete och de räknar med en tjänst på 
50% Det blir NOVA på 4 år. 

 
Föredragande:  
Karin Bäckman 

§ 9 IA Ulls hus 
Period 210914-220301 
- 1 st riskobservation (2021-563) obehörig i IT lokaler, status 
rapporterad  
- 1 st Färdolycka cykel (2021-384), stus under utredning 
- 1 st arbetssjukdom (2021-462) Nacke, arm, handled – 
datorarbete, status rapporterad 
- 1 st egendom/säkerhet (2022-13) Brandtillbud, status under 
utredning 
- 1 st förbättringsförslag (2022-39) lampor i grupprum plan 2 
biblioteket, status under registrering 
Förbättringsförslagskategorin är styrd som arbetsmiljö och 
hanteras via AM-funktionsmail. 
- Ultuna övriga 1 st (2021-360) Brandlarm sal N 25/9 2021, 
status rapporterad. 

 
Föredragande:  
Agneta Höjdestrand 



Husråd Ull 
 

4/5 
 

§ 10 SSM-info 
• Mikaela Tobar Björk ny lokalvårdskoordinator efter Agneta 

Nissi. Stefan Jansson är tf arbetsledare på Grafisk service 
(provperiod).  

• Anders Lundqvist har tillträtt som ny FM vid VHC, kommer 
närmast från en tjänst som byggchef vid Loudden Bygg och 
fastighetsservice AB i Stockholm. 

• Rekrytering pågår av FM i Alnarp efter Therese Linner. 
• I och med att Corona-restriktionerna hävts så kommer 

lokalvården att återgå till normalstädning från och med mars 
månad. Även skyltning anpassas. 

• Utgår ev. om Karin B informerar under Miljö: Utökade 
grunduppdrag till Miljöenheten fr o m 2022 års VP 

• Samordna SLU:s centrala arbete för Agenda 2030-frågor.  
• Representera SLU och medverka i externa grupperingar 

inom miljöområdet som universitetet deltar i samt 
koordinera arbetet för SLU centralt (bl.a. koordinera 
Klimatramverket* som är under uppstart inom SUHF: 
Lärosätenas Klimatnätverk 2022-2025 som medfinansieras 
av Vinnova och Formas ska gagna alla lärosäten i landet 
och syftar till att  
-stärka samarbete, lärande och utbyten mellan lärosätena 
inom klimatområdet, katalysera nya perspektiv och idéer om 
hur lärosätena kan bidra till klimatomställningen via 
forskning, utbildning och samverkan, och genom minskat 
klimatavtryck från lärosätenas egna aktiviteter 
tillgängliggöra goda exempel för alla lärosäten och andra 
aktörer utanför högskolesektorn. 

• Internrevision har avrapporterat 2 st granskningar kring 
Informationssäkerhet och IT-säkerhet respektive Kris- och 
kontinuitetshantering. : Robert Arvidsson ersatte Martin 
Melkersson att redovisa föreslagna handlingsplaner vid 
styrelsemöte 18/2, styrelsen var väl pålästa och godkände 
åtgärdsförslagen och motiven för dessa utan ifrågasättanden. 

• Nytt ramavtal för Brandskydd och leverantör är Dafo Brand 
Aktiebolag. Avtalet började att gälla 2022-01-01. (tidigare 
FireSafe) 

• Ny restauratör från 1/7 är Nordrest 
• Helena meddelar att hon slutar på SLU för att gå vidare till 

nya utmaningar och tackar för tiden hon suttit med i 
husrådet. 

 
Föredragande:  
Agneta Höjdestrand 

§ 11  Ordförande  
Beslutades nov 2018 sitter 2 år, både ordförande och vice 
behöver bytas. Nästa möte ges förslag på ny ordförande. Lars 
slutar som prefekt. En roll på 1 år och en på 2 år. 

 
Föredragande:  
Peter Thorén 
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§ 12  Mjölkförsäljningsautomat  
Blivit anvisad en plats i entrén i VHC, maskinen är beställd 
väldigt lång leveranstid. 

 
Föredragande:  
Peter Thorén 

§ 13  Övriga frågor  
Akustik åtgärder i Ulls hus 
 

• Textilplattor på golv i korridorer plan 5 och 6. Förstärkning av 
stegljudsdämplning samt ljuddämpning. [2017] 

• Översyn och vid behov Tätning mellan tak och väggar (kontor). 
Tätningar hade släppt pga rörelser i konstruktion. 
Överljudsproblematik [2017] 

• Textilplattor på golv i pausytorna, plan 1-6. Ljuddämpning. [2017] 
• Ljudabsorbenter i fika, pausutrymmen/matsalar och korridorer. 

Plan 1-4 [2019] 
• Ljudabsorbent i tak, lunchrummet Östralängan, missat montage vid 

ombyggnation. [2019] 
• Textilier i lunchmatsalar [2019] 
• Ljudabsorberande anslagstavlor, studentkorridor, LARK [2019] 
• Avskärmande dörr fika utrymme, korridor, plan 6.[2020] 

 
Sätta ljudabsorbenter istället för rasterna diskuterades men ovan 
rasterna mot tak satt redan ljudabsorbent som fungerade som en 
ljudfälla i kombinationen med rasterna. 
På plan 5 finns en ytan ca 2-3 kvm utanför några toaletter där detta inte 
har gjorts, tydlig skillnad kunde upplevas. 

 
Sen har och gör FM och närservice mindre justeringar 

 

§ 14  Nästa möte  
18/5 kl. 14.00–15.30 

Föredragande:  
Peter Thorén 

§ 15 Mötets avslutandes 
Föredragande:  
Peter Thorén 
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