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Nya personer på MBW
Doktorand

Emily Ross (grupp Barragan)

Studenter
Asier Antoñana (grupp Samakovlis)

Irene Buesa Escribá (grupp Sverremark-Ekström) 
Marie-Charlotte Jaeger (grupp Sverremark-Ekström) 

Johannes Lederbauer (grupp Engström) 
Joshua Nilsen (grupp Mannervik)

Goncalo Pinho (grupp Büttner)  
Nuno Sousa (grupp Udekwu) 

Personalfotografering
På MBW’s hemsida har vi bilder på anställda och studenter vid 

institutionen. Nu ges två tillfällen för dig som är nyanställd, 
har missat tidigare tillfällen eller om du vill ta en ny bild. 

Tisdag den 28 februari kl. 10:00 – 12:00
Torsdag den 9 mars kl. 13:00 – 15:00

Skriv upp dig på bokningslistan som sitter på whiteboardtavlan 
utanför postrummet (F341).

*****

Öppet Hus IFSU
Mikroskopfaciliteten IFSU (Imaging Facility Stockholm 

University) har flyttat in i nya lokaler på G2 under Hans G. 
Bomansalen. Måndag den 13 februari är det öppet hus med 

mingel i det nya lokalerna. 
Det bjuds på dryck och tilltugg. Från kl.13:00.

Se program

*****

På gång inom infrastruktur
Service på MBW

Felanmälan eller problem som rör lokaler ska   
mejlas till service.mbw@su.se. 

Vid akuta frågor kontakta Jerker Eriksson, 072-145 37 90.
Heinrich von Fircks är tillsvidare sjukskriven. 

*****
Brandtillsyn

Onsdag den 15 februari genomför Stockholms brandförsvar en 
brandtillsyn på MBW enligt Lagen om brandfarliga och 

explosiva varor.
Frågor om brandtillsynen, 

kontakta Beatriz Campos (beatriz.campos@su.se). 

*****
KLARA-inventering 

Fram till 28 februari pågår KLARA-inventering på MBW. 
Inventeringen sker årligen och institutionens innehav av kemikalier 

uppdateras i systemet. 
Frågor om KLARA-inventeringen, 

kontakta Beatriz Campos (beatriz.campos@su.se).

  

Riskbedömning - att arbeta under graviditet
Om du är gravid kontakta gärna Beatriz Campos 

(beatriz.campos@su.se) för att göra en riskbedömning av
 arbetsplatsen och dina uppgifter. Syftet är att undvika att 

gravida kvinnor utsätts för onödiga risker i arbetet.

*****

MBW Pub 
Fredag den 24 februari är det åter dags för MBW Pub. 

Denna gång är det japanskt tema!

Från kl. 17:00 i lunchrummet på E5. Ta chansen och kom 
och mingla med nya och gamla kollegor. Det serveras dryck 

och snacks (glöm inte att ta med kontanter).

http://www.su.se/ifsu/events-and-courses/open-house-at-ifsu
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