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Plats och tid: 
 

Livsmedelsvetenskaps konferensrum (C4:20), HVC  
fredag den 18:e februari 2011, kl. 09.00-11.00 

  
 

   
Ledamöter 
 

  

Cederlund, Harald 
Eriksson, Anders 
Finlay, Roger 
Guss, Bengt 
Jonsson, Mathias 
Kessler, Vadim 
Lundqvist, Anneli 
Meijer, Johan 
Sternesjö, Åse  
Wall, Lotta 
 

koordinator 
planeringshandläggare 
föreståndare 
prefekt (mikrobiologi) 
intendent  
prefekt (kemi) 
SACO 
ersättare (vbsg) 
prefekt (lmv) 
ST 

sekreterare 
 
ordförande  
 
 
 
 
 
 

Frånvarande: 
Andersson Inger 
Stenlid, Jan 
Sundberg, Eva 
 
 

 
prefekt (molbio) 
prefekt (mykopat) 
prefekt (vbsg) 

 

Närvarande: 
Björn Nicander 

 
IT-ansvarig (vbsg) 
 

 
Närvarande under 
föredragandet av punkt 9-11 
 

   
Föredragande under respektive punkt. 
 

 

 

§9 
 
Roger fungerade som mötets ordförande och Harald 
som mötets sekreterare. Föregående mötesprotokoll 
godkändes utan anmärkning. 
 
 

 Mötesformalia 

§10 
 
Mathias informerade om att han varit på en mindre 
rundtur i BioCentrum tillsammans med representanter 
för institutionen för livsmedelsvetenskap och 
rekommenderade övriga prefekter att vända sig till 
honom för att anordna institutionsvisa mindre visningar 
av BioCentrum.  
 
Föredragande: Mathias Jonsson 
 

 Blandad information 
 
a.) Rundturer på BioC 
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Roger informerade om att diskussioner pågår med S-
fak angående möjligheten att flytta Geoffrey Daniels 
gruppering vid institutionen för Skogens Produkter till 
BioCentrum. I dagsläget verkar det troligt att det blir 
av. Enligt lokalprogrammet behövs ca 200 m2 i yta för 
elektronmikroskopen (som ej behöver ljus) och endast 
ca 70 m2 i övrig labyta. Förutsättningar anses finnas för 
att rymma mikroskopen i källarplanet och lab med 
kontor i hus E.  
 
Föredragande: Roger Finlay/Anders Eriksson 
 
 
Diskuterades hur anläggningen av HVC nord kommer 
att påverka arbetsmiljön i BioCentrum (vibrationer och 
utsikt). Preliminärt kommer ingen pålning att behövas, 
däremot spontning med mothåll som förhoppningsvis 
kommer att stoppa vibrationer från att fortplantas till 
BioC. Sikten från kontor i hus A ned mot årummet 
kommer i viss mån att försämras. 
 
Föredragande: Anders Eriksson 
 
 
Roger informerade om arbetet i gruppen med uppdrag 
från rektor att utreda förutsättningar för 
medfinansiering av utrustning. Arbete pågår med att ta 
fram principer för behovsinventering, avgränsning och 
prioritering. 
 
Fördragande: Roger Finlay 
 
 

 
b.) Flytt av Geoffrey 
Daniels gruppering till 
BioC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.) Anläggningen av 
HVC nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d.) Medfinansiering av 
tung utrustning 

§11 
 
Diskussion utifrån ett av Mathias sammanställt 
underlag (summerat av Björn Nicander) rörande 
fördelar och nackdelar med ett antal alternativa sätt att 
lösa skrivarfrågan. 
 
Beslut: 
 
Att Mathias med assistans av Björn Nicander, Leslie 
Paul och Patrik Söderström får i uppdrag att ställa 
samman en lista med krav som bör uppfyllas av IT-
avdelningen för att intendenturrådet ska kunna 
acceptera en reviderad version av SLU Print som 
skrivarlösning för BioCentrum.  
 

 Skrivarlösning för 
BioCentrum 
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Krav som diskuterades på mötet var bl.a. att: 
• direktutskrifter måste kunna göras på ett 

flexibelt sätt 
• dagens skrivare och avtal måste kunna lösas ut 
• daglig service (pappersstopp etc.) måste kunna 

få utföras av egen personal  
• att fler modeller behöver kunna erbjudas (t.ex. 

en skrivare för endast svartvita utskrifter) 
• att kostnaden per papperskopia eller själva 

prissättningsmodellen måste anpassas till 
förutsättningarna i huset så att inte 
institutionerna riskerar att betala överpriser 
 

Att Mathias cirkulerar kravprofilen i intendenturrådet 
för synpunkter och att den därefter används av Roger 
som underlag för kommande diskussion mellan SLU 
Infra, dekanus och föreståndaren för MVM-klustret (se 
punkten nedanför). 
 
Föredragande: Mathias Jonsson 
 
 
§12 
 
Roger informerade om att han kommer att träffa Stefan 
Lindqvist (SLU Infra) tillsammans med dekanus och 
föreståndaren för MVM-klustret för att åter diskutera 
tecknande av någon form av avtal angående service. 
 
Anders har delat in den service SLU Infra erbjuder i 5 
grupper: 
1. Reception – som intendenturrådet klart har uttryckt 
att de inte är intresserade av 
2. Lokalvård – som behövs, men där det är oklart varför 
det behövs ett nytt avtal 
3. Tvätt, repro, post, säkerhet – som behövs i samma 
utsträckning som idag och där det liksom i fallet med 
lokalvården är svårt att se behovet av att teckna nya 
avtal 
4. Vaktmästeri – där intendenturrådet är intresserade av 
en halv tjänst 
5. IT, printerlösningar – här pågår diskussioner (se 
punkten ovan) 
 
Föredragande: Roger Finlay 
 
 

 Servicefunktioner 
 

§13 
 
Viss inredning på Genetikcentrum kommer att säljas till 

 Principer för 
kvarlämnade möbler 
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Engelska skolan. Dragskåp i gott skick från GC och 
institutionen för kemi säljs till Ekologihuset. Sådant 
som är i dåligt skick kan slängas eller skänkas. 
Institutionerna äger inredningen och får om de vill sälja 
inredning till lämpliga spekulanter. 
 
Det som lämnas kvar tas om hand av flyttfirman.  
 
Föredragande: Anders Eriksson 
 
 
§14 
 
Diskussion av vilka principer som gäller för 
uppsägning av lokaler i BioCentrum (lab, kontor, 
specialutrymmen).  
 
För uppsägning av lokaler i BioCentrum till SLU 
Lokaler gäller ett moratorium på 5 år.  
 
För institutionerna är det dock i normalfallet OK att 
säga upp lokaler som inte brukas tillbaka till 
intendenturen oavsett var de finns placerade i huset. 
 
Föredragande: Anders Eriksson/Harald Cederlund 
 
 

 Principer för uppsägning 
av lokaler i BioCentrum 

§15 
 
Anders informerade om att en gemensam ”SLU 
reception” som kommer att hantera bl.a. utlämning av 
tentor planeras i HVC nord som beräknas stå klar 2014. 
 
Fram till dess kan eventuellt BioCentrums obemannade 
receptionsdisk utnyttjas för tentautlämning på 
förutbestämda tider. 
 
För in- och utlämning av labrapporter och övrigt 
kursmaterial bör det på lämplig plats i anslutning till 
undervisningslokalerna finnas postfack som kan 
användas för ändamålet. Detta drivs vidare i 
lokalgruppen. 
 
Föredragande: Harald Cederlund/Anders Eriksson 
 
 

 Utlämning av tentor och 
labrapporter 
 

§16 
 
Diskuterades kortfattat den officiella invigningen den 
6:e december. 

 Invigningen av 
BioCentrum 
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Beslut: 
 
Att Roger sammankallar till ett särskilt möte angående 
invigningen för vidare diskussion. 
 
 
Föredragande: Roger Finlay 
 
 
 
§17 
 
Diskuterades om grupprummen på bottenvåningen (E-
202 och E-203) verkligen skulle vara bokningsbara via 
SLU:s centrala lokalbokningssystem. 
 
Anders informerade om att dessa rum, som tillhör 
undervisningslokalerna och därmed hyrs av fakulteten, 
skall vara bokningsbara i det centrala systemet. 
 
Föredragande: Harald Cederlund/Anders Eriksson 
 
 
Diskuterades om det inte vore bra med en uppdelning 
mellan intendenturrådsmöten mer inriktade mot 
praktiska frågor och sådana som är mer inriktade mot 
strategiska frågor istället för att som idag blanda högt 
och lågt. 
 
Den allmänna meningen var att detta förmodligen är en 
bra modell framöver. Av naturliga skäl kommer dock 
praktiska frågor att dominera under våren. 
 
Föredragande: Roger Finlay 
 
 
Den framtida adressen för BioCentrum är ännu oklar. 
Förmodligen kommer besöksadressen att bli ”Almas 
allé X” och adressen för godsmottagningen hamna på 
”Lennart Hjelms Väg”. Platsen som avgränsas av 
BioCentrum, den gamla lantbruksskolan, 
undervisningshuset och HVC kommer förmodligen att 
döpas till ”Allsvinns torg” efter den hästbrosch som 
upphittades vid den arkeologiska utgrävningen 2008.  
 
Föredragande: Anders Eriksson 
 

  
Övriga frågor 
 
a.) grupprum E-202/E-
203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.) upplägget för 
intendenturrådsmöten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.) BioC:s adress 
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Vid Protokollet 
 
 
 
Harald Cederlund 
 
 
Justerat 
 
 
 
Roger Finlay 

 


