
MBW nyhetsbrev – vecka 51, 2018 (English version below) 
· Juletider – Ingen dagkod v. 52-v.1 kommer det endast vara möjligt att passera in genom dörrarna 
med hjälp av passerkort och personlig kod. Ingen mjölk v.52 levereras ingen mjölk. Extra mjölk finns i 
frysen i flera av lunchrummen. Begränsad administrativ och teknisk bemanning v.52-v.1 har både 
administrationen och tekniska gruppen minimal bemanning och vi har inte möjlighet att hjälpa till 
med omfattande och komplicerade frågor. Ingen IT-service våra IT-konsulter har semester och är 
åter igen 8 januari. 

· Ny e-mötestjänst Zoom – SU tillhandahåller nu ett nytt verktyg för online-möten som heter 
Zoom. Det ersätter det gamla verktyget Adobe Connect. Zoom finns tillgängligt för alla medarbetare 
och studenter som har ett sukat-konto. Läs mer om hur du använder det här: 
https://www.su.se/medarbetare/it/it-tj%C3%A4nster/e-m%C3%B6testj%C3%A4nsten-zoom 

· VRs bidrag för internationella postdoktorer – Två unga forskare med koppling till MBW har 
blivit beviljade bidrag från Vetenskapsrådet för en 3-årig anställnings som internationell postdoktor. 
Jasper de Jong forskar vid Yale University i USA och Karl Grieshop forskar vid University of Toronto i 
Kanada. Stort grattis och välkomna till MBW (i Jaspers fall välkommen tillbaka eftersom han 
disputerade hos oss 2017). 

· Save the date 13 juni – I vår är det återigen dags för MBW retreat – en gemensam dag för hela 
institutionen. Reservera dagen och kvällen den 13 juni redan nu. Inbjudan kommer under våren. 

· Ny vaktmästare 7 januari – Den 7 januari får MBW en ny vaktmästare efter Lennart Schöldberg 
som har slutat – Roger Johansson. Roger arbetar i dag som service- och installationstekniker på 
Scanbur och har stor erfarenhet av labbtekniskt och fastighetsrelaterat arbete. Som vanligt ska du 
använda mejladressen service.mbw@su.se för att anmäla fel eller få hjälp med fastighets- och 
inredningsrelaterade frågor. 

· Förändringar av tekniskt stöd från 1 januari – Systemet med korridorsvis tekniskt stöd i form 
av en person knuten till respektive korridor kommer att upphöra 1 januari. Stödet kommer att 
successivt organiseras om till att bli uppgiftsorienterat snarare än korridorsorienterat. Målet är att 
säkerställa att hela institutionen ges liknande stöd och att effektivisera arbetsprocesserna. Under 
2019 siktar vi också på att gå över till ett gemensamt plastförråd för hela institutionen – och på så 
sätt slippa inköp, hantering och administration av 4-5 olika förråd. Mer information om tekniskt stöd 
och plastförråd kommer löpande. 

· 2019 års doktorandrepresentation – Alexis Dziedziech är ny ordförande i MBWs doktorandråd 
från 1 januari 2019. Nya ledamöter är Yuan Guo och Marcel Tarbier. Carlotta Peselj, Tarane Shirazi 
och Ana Pinheiro har fått förnyade mandat. 

Doktorandernas representanter i institutionsstyrelsen 2019 är Alexis Dziedziech, Einar Olafsson och 
Jutta Diessl. Suppleanter är Carlotta Peselj, Tarane Shirazi och Roshan Vaid. 

Övriga doktorandrepresentanter är: Erik Lindsund (skyddsombud), Roshan Vaid (Forskarskolan), Albin 
Widmark (jämställdhet och mångfald), Malin Überschäer (grundutbildningsgruppen), Yuan Guo 
(områdesnämnden). 

MBW är både glada och stolta att doktoranderna vid MBW har så bred representation och så stort 
engagemang. 
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MBW newsletter – week 51, 2018  
 

· Holidays are coming up – No day code Dec 27- Jan 4 it will only be possible to get access to MBW 
facilities using personal access card and code.  No milk Dec 27-28 no milk will be delivered. There is 
extra milk in some of the lunchroom freezers. Limited administrative and technical service Dec 27-
Jan 4 both the administration and the technical group will have a minimal number of staff on duty, 
We will not be able to assist with extensive or complicated errands. No IT-service our IT consultants 
are on leave and will be back Jan 8.  The official holidays are Dec 24-26 and Dec 31-Jan 1. 

· New e-meeting system Zoom – SU offers a new digital tool for online meetings; Zoom. It 
replaces the old system Adobe Connect. Zoom is available to all employees and students with a sukat 
account. Read more about how to use Zoom (in Swedish only): https://www.su.se/medarbetare/it/it-
tj%C3%A4nster/e-m%C3%B6testj%C3%A4nsten-zoom 

· VR grants for international postdocs – Two young researchers affiliated to MBW have received 
grants from Swedish Research Council for a 3-year employment as international postdocs. Jasper de 
Jong are working at Yale University, USA and Karl Grieshop are working at University of Toronto in 
Canada. Congratulations and welcome to MBW (for Jasper it is welcome back since he defended his 
thesis here in 2017). 

· Save the date June 13 – Every 1,5 year MBW has a retreat for the whole department and next 
retreat is coming up in June. Save the date June 13 – both the day and the evening. Invitation will be 
posted during spring. 

· New vaktmästare/maintenance technician January 7 – January 7, MBW will have a new 
maintenance technician succeeding Lennart Schöldberg – Roger Johansson. Roger is currently 
working as a service- and installation technician at Scanbur and has wide experience from lab 
technical and property maintenance related work. As usual, you shall use the mail address 
service.mbw@su.se to report problems or get help.  

· Changes of technical supported from January 1 – The system of corridor-wise technical 
support with a dedicated person for each corridor will cease from January 1. The support will 
successively be re-organised to be task oriented rather than corridor oriented. The aim is to secure 
that the whole department gets similar support and also to make the processes more efficient. 
During 2019 we also aim at organizing one large plastic room for the whole department – instead of 
making purchases, handling and administration of 4-5 separate plastic rooms. More information on 
the technical support and the plastic room will follow during spring.  

· Representation of PhD students for 2019 – Alexis Dziedziech is new chairperson in the MBW 
PhD Council Board from January 1 2019. New board members are Yuan Guo and Marcel Tarbier. 
Carlotta Peselj, Tarane Shirazi and Ana Pinheiro have all got renewed mandates. 

PhD student representatives in the department board 2019 are Alexis Dziedziech, Einar Olafsson and 
Jutta Diessl. Alternates are Carlotta Peselj, Tarane Shirazi and Roshan Vaid. 

Other representatives are: Erik Lindsund (safety representative), Roshan Vaid (BioResearch School), 
Albin Widmark (equality), Malin Überschäer (under graduate education), Yuan Guo (Science Faculty 
Council). 

The department is both happy and proud that the MBW PhD students have such a broad 
representation and such an engaged anticipation in MBW activities.  
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