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Nya personer på MBW
Forskare

Martin Schmid  (grupp Theopold)
Meliza Ward (grupp Ljungdahl)

Gästforskare
Elisabete Forsberg  (grupp Bengtsson)

Postdoktorer
Michele Felletti (grupp Jonas)
Deike Omnus (grupp Jonas)

Doktorander
Li He (grupp Dai)

George Hunt (grupp Mannervik)
Gintare Lasaviciute (grupp Sverremark)

Malin Ueberschär (grupp Dai)
Studenter

Maximilian Dreer (grupp Lindås)
Aernoud van Kerkhoven  (grupp Sverremark)

Michaela Morlock  (grupp Jonas)
Szilvia Szilagyi (grupp Sverremark) 

Friskvårdsersättning 
Anställda och stipendiater kan få 1500 kr per helår i friskvårds-
ersättning. Ersättningen gäller för träningsavgifter som t.ex.  
gym, simning, tennis eller massage- och naprapatbehandlingar. 
Läs mer om friskvård här. 

För att få ersättning ska du lämna in ett kvitto där det framgår 
vad det är för aktivitet samt med ditt namn på. Kvittot får vara 
max tre månader gammalt. Om du har autogiro ska du antingen 
lämna in ett kvitto med stämpel och anläggningens underskrift, 
eller kopia på avtalet samt kontoutdrag för autogirot. Lämna 
kvitton och underlag till Beata Gillving. 

*****

Videokonferens i Runnströmsrummet
Ett av institutionens miljömål att att främja resfria möten.
MBW har därför gjort det möjligt att delta i videokonferenser 
via Skype. Utrustning (dator, projektor, kamera, högtalartelefon 
samt instruktioner) finns i Runnströmsrummet, rum E501.

Har du några frågor kontakta: 
Gelana Yadeta (gelana.yadeta@su.se) 

Heinrich von Fircks (heinrich.vonfircks@su.se)

*****

God fortsättning på det nya året 
och välkomna tillbaka efter julhelgerna!

Arbetsmiljö- och miljögruppen informerar
Förra året fastställde SU en ny miljöpolicy och en miljöhandlings-

plan. Några av åtgärderna i planen är att stärka stödet för att 
kunna ställa miljökrav vid upphandling och man arbetar också 

med att ta fram en åtgärdsplan för energieffektiviseringar. 
*****

I januari kommer MBW att delta i en enkätundersökning som      
syftar till att följa upp det lokala miljöarbetet. Mer info kommer. 

*****
Restaurang Lantis har startat ett projekt som går ut på att minska 

matsvinnet, under en 3-årsperiod är målet är att reducera 
matsvinnet med 30%. Sedan september, då man började mäta 

svinnet, har det minskat från 625 till 408 portioner. 

MBW Pub 
Fredag den 27 janauri är det dags för årets första MBW Pub!
Tid och plats är som vanligt från kl. 17:00 i E5s lunchrum. Ta 
chansen och kom och mingla med nya och gamla kollegor. Det 
serveras dryck och snacks (glöm inte att ta med kontanter).

*****

Ylva Engström fyller 60 år  
Professor Ylva Engström fyller 60 år i början av februari och 
MBW vill gratulera och fira henne tisdagen den 31 januari. 
Välkommen till lunchrummet på E5 kl. 15.00 där vi serverar 
kaffe och tårta!

Nya skyddsombud 2017-2019
Från och med årsskiftet har MBW fem nya skyddsombud:

Forskare/lärare
Petra Björk (petra.bjork@su.se) 

Doktorander 
Erik Lindsund (erik.lindsund@su.se) 

TA-personal
Jerker Eriksson (jerker.eriksson@su.se) 
Irina Sabanova (irina.sabanova@su.se) 

ECF
Birgitta Carlén Larsson (birgitta.carlen@su.se) 

*****

Infrastruktur
(Denna informationen berör alla som arbetar i F-huset)

Störande buller från byggarbetsplatsen på F2
Vi vill informera om att det kommer förekomma störande buller 

och borrning från byggarbetsplatsen på F2 nästa vecka (v. 3). 
Byggarbetarna ska försöka utföra dessa arbeten så tidigt som 

möjligt på morgonen.
*****

Trasig fläkt 
En frånluftsfläkt i F-huset har havererat, vilket innebär att det 

enbart finns en fungerade frånluftsfläkt som kan försörja 
skyddsventilationen/dragskåpen. 

Ventilationen kommer att vara begränsad och systemet beräknas  
vara åter i normal drift onsdag den 18 januari. 

Om du tänker arbeta i dragskåp före 18 januari bör du kontrollera
 luftflödet genom att avläsa värdet på displayen som sitter på 

dragskåpet, värdet ska vara minst 0,5. 

http://www.su.se/medarbetare/personal/arbetsmilj%C3%B6-h%C3%A4lsa/friskv%C3%A5rd

