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Mikrobiologens mötesrum 2228, GC, Uppsala,
måndag den 11:e oktober 2010, kl. 09.00-11.00

Ledamöter
Cederlund, Harald
Eriksson, Anders
Finlay, Roger
Jonsson, Mathias
Sternesjö, Åse
Sundberg, Eva
Sundh, Ingvar
de Toro, Alfredo
Wall, Lotta

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

Frånvarande:
Andersson, Inger
Guss, Bengt
Kessler, Vadim
Lundqvist, Anneli
Stenlid, Jan

prefekt (molbio)
prefekt (mikro)
prefekt (kemi)
SACO
prefekt (mykopat)

sekreterare
ordförande

Föredragande under respektive punkt.
§11

Mötesformalia

Roger fungerade som mötets ordförande och Harald
som mötets sekreterare.
Beslut:
Att godkänna föregående protokoll.

§12
Meddelades att Jonathan Yuen eller Marianne Clarholm
kommer att fungera som ersättare för Jan Stenlid.

Ersättare för
intendenturrådets
ledamöter

Alfredo de Toro fungerar som ersättare för Anneli
Lundqvist.
Sedan senaste mötet har meddelats att:
- Karin Jacobsson fungerar som ersättare för Bengt
Guss (dock Ingvar Sundh vid detta möte)
- Christina Dixelius fungerar som ersättare för Eva
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Sundberg
- Erica Häggström (mykopat) fungerar som ersättare för
Lotta Wall
Ingen ersättare har ännu meddelats för Vadim Kessler.
Föredragande: Roger Finlay/Harald Cederlund

§13

BioCentrumeftermiddagen den 29/11

Diskuterades föreslagna föredragshållare och schema
för eftermiddagen den 29:e. Informerades om att det
kommer att organiseras en provsittning av stolar i
samband med denna dag.
Beslut:
Att Ali Moazzami (lmv), Claudia Köhler och Lars
Hennig (vbsg), Hans Ronne (mikro), Vadim Kessler el.
Anders Broberg (kemi) samt om möjligt någon från
institutionen för molekylärbiologi vidtalas för att hålla
föredrag (30 min vardera).
Att inredningsarkitekten ges möjlighet att (om så
önskas) presentera stolar/inredning av kontor under ca
15 minuter samt att förevisa dessa i loftets stora sal
under fika samt efter seminariet under buffén.
Att Harald kontaktar föredragshållare och sätter
samman ett program så snart som möjligt.
Föredragande: Roger Finlay/Harald Cederlund

§14
Informerades om att hyran för BioCentrum kommer att
debiteras intendenturen och att vidare
kostnadsfördelning sker inom den. Kostnaden fördelas
på ytbasis.

Rapport från mötet med
Anna-Carin Öfverström
(principer för
kostnadsfördelning)

Kostnaderna för en institution beräknas enligt: antal m2
lokalyta som utnyttjas + procentuellt utnyttjande av
gemensamma lokaler (%-siffran uträknas på lönebasis)
+ kostnaden för inredning.
För inredning gäller att institutionerna står för hela
kostnaden för den inredning de själva utnyttjar och
delar kostnaden för inredning som är gemensam eller
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tillbakalämnad till intendenturen.
Minnesanteckningarna från mötet med Anna-Carin (där
även principer för fördelningen av andra typer av
gemensamma kostnader diskuterades) skrivs rent av
Mathias och bifogas till protokollet.
Föredragande: Roger Finlay/Mathias Jonsson/Anders
Eriksson

§15
Diskuterades gemensamma tjänster (lokalvård +
vaktmästartjänster). Informerades om att Akademiska
hus sannolikt står för kostnaden för enklare
reparationer/förändringar i samband med inflyttningen.
Sådant bör initialt inte skötas av SLU på grund av att
byggaranti gäller.

Gemensamma
tjänster/budget för
intendenturen

Påpekades att det är viktigt att det också finns ett
system på plats för hur dessa tjänster kvalitetssäkras.
Mathias påpekade att det är viktigt att institutionerna
ser över eventuella leverantörsavtal de har tecknat idag
(skrivare/kopiatorer, kaffemaskiner mm) så att dessa
kan sägas upp innan flytten.
Beslut:
Att Mathias tar kontakt med Stefan Lindqvist och ber
om en kostnadsuppskattning för lokalvård + inhyrning
av vaktmästartjänster.
Föredragande: Mathias Jonsson

§16

Principer för låsning

Diskuterades vilka principer som ska gälla för låsning
mellan institutionerna samt tillträde för studenter till
lokalerna.
Beslut:
Att studenter normalt sett har tillgång till korridorer i
kurslab.
Att studenter normalt sett inte ska ha tillgång till
BioCentrums institutioner (passerkort med behörighet
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krävs).
Att det dagtid ska vara öppet mellan institutionerna
(inga passerkort krävs).
Att dörrarna mellan institutionerna ska låsas efter
arbetstidens slut (anställda på BioC har dock behörighet
att öppna dem med sina kort).
Att det under semestertider ska vara låst hela tiden.
Att exjobbare/projektarbetare i den utsträckning det är
möjligt (utan att frånta dem möjligheten att besöka
lunchrummet) bara ges behörighet till den institution i
vilken de är verksamma.
Föredragande: Harald Cederlund

§17

Verksamhetsplan för
2011

Diskuterades kortfattat verksamhetsplanen för
BioCentrum 2011.
Föredragande: Roger Finlay

§18

Samordning på GMOområdet

Mathias informerade om att han har kallat till ett möte
för samordning på GMO-området. Han hade också varit
i kontakt med jordbruksverket som menade att en
gemensam tillståndsansökan för BioCentrum vore att
föredra framför att institutionerna inkommer med
individuella ansökningar. En målsättning bör vara att
tillstånd för GMO ges för alla lokaler i BioC.
Föredragande: Mathias Jonsson

§19

Miljöcertifiering av
BioC

Informerades om att det snart åter är aktuellt med
miljöcertifiering av BioCentrum. SLU:s miljöchef
Agneta Melin deltar preliminärt vid
intendenturrådsmötet den 3/11 för att informera om
detta.
Föredragande: Harald Cederlund
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§ 20

Övriga frågor:

Diskuterades informationsspridning och uttrycktes ett
önskemål om infoskärmar, inte bara vid entrén (som
planerat), utan även på lämpliga knutpunkter ute hos
institutionerna/i anslutning till lunchrummet. De senare
skulle främst utnyttjas för intern information: aktuella
seminarier etc.

Infoskärmar

Dekanus har uttryckt önskemål om att det ska
organiseras ett symposium i samband med
inflyttningen. Detta ska vara åtminstone delvis
populärvetenskapligt och riktat till allmänheten.

Inflyttningsfest
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Föredragande: Anders Eriksson

Informerades om att Eva Sundberg och Jan Stenlid
presenterade sin och BioC:s verksamhet när Göran
Sandberg och Peter Wallenberg var på besök på SLU.

Wallenbergsstiftelsen på
besök hos SLU

Klargjordes vid besöket att bara infrastruktursatsningar
av nationell betydelse kommer att finansieras av
Wallenbergsstiftelsen framöver.
Föredragande: Eva Sundberg

Harald undersöker om inte IT-avdelningen kan
presentera sitt förslag på gemensam skrivarlösning för
SLU (inklusive en kostnadsuppskattning för
BioCentrum) vid ett kommande intendenturrådsmöte.

Skrivarsystem

Föredragande: Harald Cederlund

Kommande mötestider för intendenturrådet är:
den 3/11 kl. 09-11
den 13/12 kl. 09-11
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Vid Protokollet

Harald Cederlund

Justerat

Roger Finlay
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