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DNR: Dubbelklicka här för att ändra 

Upprättat 2014-06-30 KS 

Avdelningen för infrastruktur 2014-06-27

Mötesanteckningar VHC:s husrådsmöte 27 juni 2014 

Tid och plats: 27 juni, kl. 9-11, VHC, Sleipner 

Närvarande: Birgitta Östlund-Wiberg, Carolina Wallström-Pan, Johan Karlsson, 
Veikko Niemi, Eva Blomberg, Jörgen Sahlin, Elin Spangenberg, Peter Thorén, 
Alex Snäckerström, Roland Sjögren, Karin Söder (sekreterare) och Jon Kennedy 
(sammankallande) 

Anmält förhinder: Birgitta Staaf-Larsson och Camilla Ottengren 

1. Mötet öppnades 
 

2. Kort rapport från inflyttningen 
Alex presenterade nuläget med inflyttningen och status per servicetjänst. 
 
Securitas kommer att ha rondering på -80-frysar under sommaren tills 
ordinarie rutiner är igång med larm. 
 

3. ”Feldu” – status, rutin och befogenheter (vad gör Service VHC) 
Hur hanteringen av felanmälan i Feldu ska fungera är nu klart. Mycket 
akuta ärenden tar Peter Thorén hand om. 
 

4. Nulägesrapport – uppföljning och status för basservice och 
tilläggstjänster i VHC 
Rutinerna för kökstjänsterna har setts över och förbättrats. 
 
Passerkort: Personlig kod behövs för att komma in i huset på kvällar och 
helger. 
 
VHC:s hemsida är nu uppdaterad med tjänsterna. 
 
Beräkning av resurser för servicetjänster är fortfarande 8,5 åa. Tid för varje 
tjänst mäts i Infras ärendehanteringssystem RemoteX. 
 
Kaffetjänst har tillkommit, hyra och serviceavtal för kaffemaskiner samt 
kostnad för kaffet. 
 
Ett gemensamt arkiv finns i källaren i hus 5 (51517). Hyllorna är 
uppmärkta per institution. 
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Caféet i hus 5 öppnar den 18 augusti. 
 
KV tar hand om foderförrådet. 
 
Berörda på KV och Huv kommer att gå utbildning för att köra 
teleskoplastaren. 
 
För övrig information, se bifogat material. 
 
SE-paketen (sidoentreprenad) som ska ägas av Service VHC kommer att 
aktiveras när projektet avslutas, dvs. under september månad. Då övertar 
Service kostnaderna för bland annat inredning (lös inredning endast VH), 
inre skyltning, larmsystem osv. 
 
Service kommer att förhyra gemensamma lokaler som kommer att fördelas 
på verksamheterna. 
 
Jon informerade om att det i dagsläget är oklart vilken eller vilka 
verksamheter som kommer att flytta in i VHC i ett senare skede inom 
ramen för förtätningsarbetet på campus. När det är klart kommer nya 
hyresgäster att dela på den gemensamma servicen. Samma sak gäller för 
caféet och gemensamma undervisningslokaler. 
 

5. Planering närmaste tiden/frågor och diskussion om tjänster/leverans 
Skåp för kontorsmaterial? – En plan finns, skåp kommer ev. hem i slutet av 
augusti och kommer att placeras i gemensamma kontorsförråd. 
 
Lås på specifika dörrar?  – Säkerhet tar ett samlat grepp i höst och då 
monteras dörrbladsläsare. 
 
Dusch för personal som inte har egna omklädningsrum – Frågan kollas upp 
i höst när man ser hur frekvent omklädningsrum/duschar används av 
övriga. 
 
Vem fyller på kopieringspapper? – Service fyller på till Follow Print 
skrivare. 
 
Vissa lysrör trasiga? – Här håller Service på att löpande byta ut dessa. 
 
Automatisk skärm för fönstren, hur fungerar dessa? – Tillhör 
klimatsystemet, är ej för solljuset. 
 
Lysrör, hur fungerar dessa? – Lysrören tänds och släcks automatiskt efter 
dagsljus, då alla armaturer i rummen. 
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Önskemål om massageutrymme? – Service kollar upp. 
 
Service kommer att fortsätta intrimningen av tjänsterna och de olika 
leveranserna och hantera felanmälningarna som berör serviceleveransen. 
Sedan kommer avstämningar med verksamheterna ske fortlöpande 
(framförallt under augusti månad). 
 

6. Övriga frågor 
Vem ska vara ordförande för Husrådet? – Förslag på Peter Thorén året ut. 
OK för gruppen. Karin Söder är sekreterare året ut. 
 
Jon har tagit fram ett nytt beslutsdokument och en ny instruktion för 
inrättatandet av VHC:s husråd som innebär att beslutet fattas av prefekter 
och verksamhetschef istället för universitetsdirektören. Jon kommer att 
distribuera beslutet för underskrift. 
 
Nycklar ska användas så lite som möjligt i huset. Passerkort är det som 
gäller. 
 
Ej tillåtet att lämna ut sin personliga kod för passerkorten. 
 
Rökning ej tillåten på innergårdar och i närhet av husen. Angiven plats 
kommer att finnas. 
 
Labkläder och klinikkläder är ej ok i gemensamma utrymmen i hus 5. 
Personal från UDS tar på skyddsrock och byter skor när de går in i hus 5. 
 
Det blir inte parfymförbud på VHC. 
 
Fruktkorgar beställer institutionerna själva. 
 
Mjölk till kaffet kommer Service att hantera så det finns i kylskåpen. 
 
Inget material får placeras i trapphusen, är utrymningsvägar 
 

7. Nästa möte 
 
Jon kommer att boka in nästa möte första eller andra veckan i september. 
 

8. Mötet avslutades 

 

 


