Protokoll
Studiemiljökommitén
Datum:

18 november 2013

Tid:

16.30

Plats:

C341

Kallade:

HSSO, SSO, STUK SO, LS SK, TKL SO

Närvarande:

Mattias Nordin (Maskinteknologsektionen),
Johan Albihn (TKL),
Jennie Larsson (Geosektionen),
Per Lund (SNS-sektionen)
Agnes von Rosen (SNS-sektionen)
Martin Divak (Datasektionen)
Gerd Lund (Studenthälsan)
Lars-Olof Nygård (Previa)

1. Mötet öppnas
2. Dagordningen godkänns
3. Martin Divak väljs till sekreterare
4. Närvaro samt presentation av alla sker.
5. Föregående mötesprotokoll gick igenom.
6. Rapportering från AMG – Skriftlig rapport gick ut tillsammans med kallelse.
o Byggnationer lite överallt. Nattvandring. Akademiska hus bjuder in och går runt i
hus. Kollar på energibesparing. Belysning och datorer som står på.
o Satsning genom att gå ut till personal och studenter för att börja släcka efter sig.
Går inte att sänka värme. Hjälpas åt att spara på energi. Hjälps åt att hålla ner
kostnader.
o Lämna inte dörrar öppna. Kriminella element som rör sig omkring. Vi har studentkort. ytterdörrar och korridorer.

o Studieplatser finns tillgängligt. Annonserades inte. Slutet på förra veckan blev
lektionssalar och korridorer öppnade.
o Städning.


Det är inte bra städat på LTU. För få lokalvårdare. Beslut från AMK
förra året. Öka personalstyrkan.



Jämförelser med Linköping. Där är det mycket bättre städat.

7. Rapportering från STUK
• STUK var ej närvarande, men hälsar att allt rullar på.
8. Rapport från SSO
HSSO:
• Tillsyn på studieplatser. Kontrollerat alla ytor som är markerade som studieplats
och ytor som används som studieplats.
• Protokoll ska upp till verksamhetsstödet. Universitetsdirektören.
• 100 000 kr för att låsa upp alla klassrum. För dyrt.
Maskin:
• Inget särskillt. Alla stolar i E-huset är trasiga. Institutionen äger möblerna. Går att
sitta på. Slitna och skitiga.
Geo:
• Ventilationen i F400-kårridoren. Många datorer? A355...
• Anmäl till akademiskahus.se
• Microvågsungnar. Trasiga bord i föreläsningssalar. Gunnar Nygren är ansvarig för
inredning. Vilket klassrum och hur många bord.
Data:
• Tillgänglighet av datormjukvara. Lektionssalar bokas när man vill sitta och labba.
• Kan höra av sig till Anders.Nordin@ltu.se (CIO) i första hand.
• Ingen plats där det är snyggt ut att ha skåp. Det ska vara snyggt. Ska tas upp i
samband med studieplatser. Jackor, skor, stora böcker.
• Allmänn fundering. Ansvar.

• Möblemang på stuk? LKAB har en ny (egen) plan.
• Allmän uppmaning. LTU verkar inte ta ansvar för antalet studenter. Bostäder,
microvågsugnar, studieplatser osv...
• Höra av sig till Boden för studentboenden?
• Kolla ifall TKL kan köpa upp boplatser.
• Bygga D-huset på höjden. Jämna med marken och börja om.
• 260 lägenheter under planerng/ansökan bortåt Ericsson, SAAB, Tieto osv.
SNS:
• Ljusgården finns det inte sopkorgar. Finns bara under tentap. Sopstation.
• (Det sorteras inte rätt). Orimligt att sopstationer är dyra att köpa in.
• Pantgubbe är drygt. Pantholkar. "Ser inte snyggt ut". Rolf Öberg. Chef för närservice. Pengar från pantholkar investeras direkt till studenterna.
• Det är halt och mörkt. Slutade vara ljust när D-huset började renoveras.

9. Övriga frågor
• Pengar avsatta till SMK. Ta reda på vad de kan användas till.
10. Mötet avslutas

