
Sammanfattning enkätsvar LP1 2019 
Stort tack till alla som fyllde i enkäten!  
Det är väldigt kul att få feedback så jag vet vad jag ska fokusera på angående lokalerna. 
Här är en sammanfattning av era åsikter, och jag förklarar även hur de kommer följas upp. 

 

Era sammanfattade kommentarer angående föreläsningssalar: 
Med mina svar i rött under :)  
 

1. Det är för kallt i GD-salen (nämns totalt 29 gånger i enkätsvaren) 
Jag har felanmält temperaturen i GD till Akademiska hus och påpekat hur många av 
er som tagit upp just detta. Deras svar: 
 
Vi är medvetna om att det är missnöje med klimatet i GD-salen och vi har identifierat 
felkällan och vi arbetar på att lösa det så snart som möjligt. 
 

2. Möbler och belysning i FL-salarna  
På ett par års sikt ska alla FL-salar renoveras i samma stil som FL71. Vi noterade 
också att de nya borden och stolarna i FL71 inte är kompatibla - nya bord är på väg. 
De nya FL-salarna kommer fortfarande ha krittavla för ingen gillar whiteboard. 
 

3. Inredningen i GD är gammal och dålig 
 På kort sikt:  
Jag har bett om fler jackhängare längre ned i salen som bör komma upp snart. 
 
På längre sikt (antagligen under 2021):  
GD-salen ska totalrenoveras och bli en föreläsningssal värdig en teknisk högskola. 



Detta bör innebära att vi får eluttag vid varje plats, innan dess kan det bli svårt.  
 

4. FB-salen är svår att hitta till och det är svårt att se på tavlorna. Ibland för varmt. 
Bättre skyltning ska komma upp snart om jag förstått de lokalansvariga rätt. På 
längre sikt kan vi också få nya tavlor där inne som är bättre vinklade. Angående 
temperaturen är det bäst att felanmäla när det är varmt. Kikar på detta igen mot 
sommaren.  

 

Era sammanfattade kommentarer om studiearbetsplatser: 
 

1. Det är dålig ventilation i Övergången (nämns 11 gånger) 
Jag felanmälde ventilationen i ÖG till Chalmersfastigheter och bad dem rengöra 
ventilationstrummorna mer regelbundet. Jag tror nämligen det är damm i 
ventilationen som är problemet. Jag bad också om syrehaltssensorer, då 
ventilationen i nuläget endast är kopplad till en temperatursensor. De kan tyvärr inte 
låta oss öppna fönstren i ÖG. Deras svar: 
 
Jag ska se över luftlföden till grupprummen så att det är korrekt inställt för antal 
personer. Vad det gäller städning av ventilationsdon så ser vi över det också. 
 

2. Andra kommentarer om ÖG: svårt att nå eluttag, fönsterbänken, borde målas om 
Jag har tagit upp att det är svårt att komma åt eluttag både i och utanför 
grupprummen, detta verkar dock inte vara högsta prio just nu. 
 
En ny fönsterbänk är beställd, liknande de som finns i kemientrén. Det borde gå att 
stå och arbeta där (beroende på hur lång man är).  
 
Övergången ska målas om i lite lugnare färger men med kontraster i rött. Jag har bett 
att få detta gjort i januari 2020, förslagsvis under LV1 LP3.  



 
 
 
 

3. Det är svårt att hitta någonstans att plugga i Fysikhuset (nämns ~10 gånger) 
Det är det verkligen! Jag jobbar på att vi ska få mer plats i Fysikhuset, men det kan ta 
tid. Det är också ett problem att de rum vi har inte används optimalt. Vi ska få nya 
möbler till grupprummen på våning 6 i Forskarhuset, och till grupprummen vid FB. De 
borde komma redan under lv4 så håll ögonen öppna!  
Kände du inte till dessa grupprum? Jag tänker också skapa en karta över de 
studieplatser vi har i huset.  

 
4. Dålig ventilationen i F-T703 och F-T704 (KINSLS) 

Håller verkligen med, jag sitter där nu och har svårt att andas. Och varför luktar det 
så konstigt? Felanmälde båda salarna till Chalmersfastigheter.  
Chalmersfastigheter ska göra en kontroll och sedan kontakta mig.  
 

5. Högljutt på torget utanför KINSLS 
Vi ska få några avgränsande skärmar mellan de två områdena. Det borde dels 
dämpa ljudet, dels göra det lugnare trots att många går förbi. 
 

6. Dåligt med eluttag i FL  
Detta kommer ses över när salarna renoveras, antagligen inte innan dess.  
 

7. För få datorsalar över lag 
Detta bör vara en fråga för våra programansvariga. Jag tar upp detta med våra nya 
PA efter jul.  
 

8. För få tysta rum 
Vi har två tysta rum i nuläget, ett vid Laplace och ett på våning 6 i Forskarhuset. Vad 
jag sett används de inte så flitigt, men nu när alla vet om dem kanske det ändras? :) 

 
 
 



 
 

Era sammanfattade kommentarer om lunchutrymmen: 
1. Det är för lång microkö i Signes 

Jag har bett om en hylla till med micros så ni långa människor kan använda dem. Det 
kommer tyvärr inte göra det mindre trångt, men det är svårt att skapa mer plats utan 
att göra om ett grupprum till micorum.  

2. Trasiga micros i Signes  
De bör felanmälas. Jag bad husansvariga sätta upp en skylt i Signes så ni vet hur ni 
kan felanmäla utrustningen där.  

3. För få sittplatser att äta vid 
En bidragande faktor verkar vara att stolar försvinner från ÖG, jag ska försöka 
undersöka vart de tar vägen.  

4. Trångt på Focus under lunchen, och lång kö 
Det är allmänt känt att vår sektion växt och skulle behöva en större sektionslokal. På 
lite kortare sikt tror jag DP har planer på att flytta den vita microhyllan från 
flipperhörnan till där Focmaten brukade bo. Det borde underlätta micrandet lite. 
 

Saker jag inte nämnde här i sammanfattningen 
Har verkligen inte glömts bort, men jag har här tagit upp det som verkar vara era största 
bekymmer. Mindre saker (som att städpersonalen gärna får se över Focustoaletterna en 
extra gång innan helgen) ska jag också kika på, det svåra i såna fall kan vara att veta vem 
exakt jag ska prata med. 
 
Sen en sak till som är värd att förklara: 



Jag har inte nämnt Laplace, Euler eller MV här eftersom de tydligen hör till Matematiska 
Vetenskaper och inte Fysik. Matematiska har aldrig kallat till skyddsrond så vitt jag vet, så 
det är nog där jag får börja. Ska göra mitt bästa för att föra fram era åsikter till rätt person! 
 
 


