MBW nyhetsbrev – vecka 48, 2017 (for English version see below)
· Nobelpristagare besöker MBW på eftermiddagen 8e december.

Michael Rosbash, en av årets nobelpristagare i medicin kommer att
hålla en föreläsning i Vivi Täckholmsalen fredagen den 8e december
kl. 15.30-16.30. Ta chansen att höra mer om upptäckten av de
molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm. Mingel och fika
efteråt. Registrera dig här senast 4e december.

· Skyddsrondsprotokoll på gång. Tack alla för 2017 års skyddsrond! Protokoll med punkter på

arbetsmiljöbrister att åtgärdas kommer att skickas ut till respektive gruppledare i december.

· Tekniska gruppen ger årets sista introduktionsmöte den 14e december.

Ny på MBW? Missa inte det sista introduktionstillfället innan årsskiftet! På mötet kommer du att få
information om:
• Brandsäkerhet
• Miljöpolicy
• Disk och sterilisering
• Farligt avfall
• Kemikaliehanteringssystemet KLARA
• Gemensam utrustning
14e december kl. 14.00 i F502. Registrering: beatriz.campos@su.se senast 12e december.

· MBW vaktmästare: Kontaktuppgifter. Om ni behöver hjälp från vår vaktmästare och
tekniker (Lennart Schöldberg) kontakta honom via mejl service.mbw@su.se

· Påminnelse om arbetsrutiner för disk och autoklavering.

Lämna inte in labb-glas till disken som är trasigt eller kantstött. MBWs diskcentral hanterar inte glas
om det finns risk för skärskador. Glöm inte att lämna vätskor för autoklavering innan kl. 10.00 på
avsedda vagnar på E5.

· MBW adventsfika 5e december. Första advent är här och då passar vi
på att ha adventsfika med glögg och lussekatter. Platsen är E5´s lunchrum och
tiden är 15.00. Välkommen!

· Nya personer på MBW MBW är en dynamisk institution och denna vecka välkomnar vi:
Postdoktor: Shruti Jain (Group Visa)

/Per & Niklas

MBW newsletter – week 48, 2017 English version
· MBW Nobel Day in the afternoon Friday December 8th.

The PhD council is honored to welcome Michael Rosbash, one of the
2017 winners of the Nobel Prize in Physiology or Medicine for a lecture
in Vivi Täckholmsalen Friday December 8th 15.30-16.30. Take the
chance to hear more on the discoveries of molecular mechanisms
controlling the circadian rhythm. Mingle and fika afterwards.
Registration needed. Please sign up here until December 4th.

· Upcoming protocol from safety-round. Thank you all for the safety-round 2017! A protocol
with issues regarding work environment to be remediated will be sent out to all group-leaders in
December.

· Introduction meeting with the technical group, December 14th

New coworker? Don’t miss the last introduction meeting of the year from the technical group! This
meeting is to inform you about:
• Fire safety
• Environmental policy
• Washing and sterilization
• Treatment of hazardous waste
• System for management of chemicals (KLARA)
• Common equipment
14th december, F502 at 2 pm. Registration: beatriz.campos@su.se Deadline: December 12th.

· MBW janitor: Contact information.

If you need help from our janitor (Lennart Schöldberg), please send an e-mail to: service.mbw@su.se

· Reminder about routines for dishing and autoclaving

Don´t leave broken or chipped laboratory glass for washing. MBWs dishing facility will not handle
glassware if risk for injury. Remember to leave liquids to be autoclaved on designated trolleys at E5
before 10 a.m.

· MBW “Adventsfika” December 5th. First of Advent is here and
therefore MBW invite everyone for traditional “Adventsfika”.
Scandinavian glühwein and saffron buns will be served at 3 pm in E5
lunchroom. Welcome!

· New persons at MBW. MBW is a dynamic institute. This week we welcome:
Postdoctoral fellow: Shruti Jain (Group Visa)

/Per & Niklas

