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Møterom Domus Academica Ansvarlig for utbedring / 
oppfølging 

Tidsfrist Status 

Fak. EA drift EA renhold 
Fakultetsværelset – rom 203      

Møteromsbordet er møkkete.   X 1.2.2014  

1 lampe i taklampe virker ikke.  X  1.2.2014  

      

Videokonferanserommet – rom 113      
Usikkert om det er skjøteledning i skjøteledning i alle de ledningene som er på bordet. Dette er 
ikke gjort noe med under vernerunden, men MÅ ses på. Det er mange ledige stikk i veggen. 

X 
IT 

  1.2.2014  

2 lyskupler i taket virker ikke samt 2 av lysarmaturene i annen takbelysning virker heller ikke.  X  1.2.2014  

      
Forværelset – rom 143       

1 taklampe virker ikke.  X  1.2.2014  

      

Kollegieværelset – rom 144      

2 rullegardiner er ikke satt opp på vinduer mot Universitetsplassen  X X 1.2.2014  

      
Rektors kontor – rom 145 (ikke offisielt møterom)      

1 rullegardin er ikke satt opp.  X X 1.2.2014  

      

Spiserommet – rom 107      

Gardinene KAN komme i konflikt med varmeovnene. Det er tidligere meddelt at gardinene blir 
hengende rett inntil varmeovnene. Dette må undersøkes nærmere når gardiner kommer tilbake i 
januar 2014. Det må evt settes opp skjerming rundt ovnene. 

X 
HMS 

X X 1.3.2014 Gardiner må inntil videre holdes unna 
ovnene.  
13/1: Gardinene må evt legges opp 
dersom man ikke kan sette en bøyle 
foran ovnene. 

Ønskelig med dispenser for tørkepapir på vegg ved vask.  X  1.2.2014  

Det er ønskelig og nødvendig å gjøre noen ytterligere akustikkutbedringer. Plater på veggen hvor 
TV-skjermen er? Plater slik det er i DM Vest? 

X 
HMS 

X  1.6.2014 13/1: Vurdere om teppe på vegg 
(utsmykning) kan være noe som 
hjelper. Evt. Akustiske plater. 

1 taklampe virker ikke.  X  1.2.2014  

      

Trykkeriet – rom 018      

Møteromsbordet er flekkete og uvasket. Stolene kunne vært gjort bedre rene.   X 1.2.2014  

Kjøkkenvask er ikke rengjort. (Det er ryddet).   X 1.2.2014  
Vinduskarmer er støvete.   X 1.2.2014  

 

 

Andre observasjoner gjort i Domus Academica: 

I korridor utenfor Infosenteret i 2. etasje: tapet ødelagt ved 1 vindu (rett overfor døren til Randi), samt at en annen vinduskarm (utenfor inngang Infosenteret) har overflaten i vinduskarmen 

begynt å flasse av.  


