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Nedan följer nyttig information angående din vistelse här. 

 

LARM    Använd alltid kort för att komma in i låsta byggnader. Använd inte nyckel – då 
går larmet. Undantag, se nedan under nycklar/passerkort. Se till att fönster och 
ytterdörrar till laboratoriebyggnaden, verkstaden och matsalen är stängda 
nattetid för att undvika att utlösa inbrottslarmet. Särskilda regler gäller för 
verkstadsbyggnaden. 

 
  Om inbrottslarmet går av misstag, ring omedelbart:  

Thore Hilmersson 0776 22 96 71  

Om brandlarmet går av misstag ring omedelbart:  

  Conny Niklasson 070-628 74 82 
 
  Rökförbud råder i alla byggnader. 
 

SÄKERHET Du är skyldig att försäkra dig om var brandsläckningsutrustning och nödut-gångar 
finns. Anslag finns på insidan av alla rumsdörrar i förläggningarna och i korridorerna 
samt i laboratorierna.  

 

 Förbandsmaterial finns centralt i varje byggnad.  

 

Välkommen till Tjärnö Marina Laboratorium! 
 

Senast uppdaterad 2018-11-19  av Kerstin Johannesson, Anna-Karin Ring  
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        Hjärtstartare finns vid hissen utanför receptionen på tredjevåningen i 
laboratoriebyggnaden. 

           

Arbetsmiljöansvarig:  Kerstin Johannesson, stationschef, 0766 22 96 11                              
Arbetsmiljöombud:  Eva Marie Rödström 031-786 96 30,  

           Teresia Westman 031-786 96 38,  

         Fastighetsskötare:  Conny Niklasson, mobil 070-628 74 82 

 

NÖDLÄGE           Ring larmnummer 112 vid behov av räddningstjänst, ambulans eller polis.  

        Automatiskt brandlarm finns i alla byggnader.                             

        Krisledningsgrupp:   

Kerstin Johannesson 0766 22 96 11   

Henrik Pavia 031-786 96 85,  

Gunnar Cervin 031-786 96 89 

Thore Hilmersson 031-786 96 71 

Martin Larsvik 031- 786 96 21 

   Eva Marie Rödström 031-786 96 30 

           Teresia Westman 031-786 96 38  

   

NYCKLAR/          

PASSERKORT  Om du tappar eller låser in din nyckel/ditt kort under kontorstid kontakta         
receptionen. Övrig tid ringer du någon av följande: 

         Kerstin Johannesson  0766 22 96 11 

         Kirsti Voss  0766 22 96 42  

         Gunilla Johansson      0766 22 96 37 

  

DITT ARBETE  

Om du skall bedriva laborativt arbete eller fältarbete ska laboratorieansvarig (Anna-
Karin Ring) först informera dig om regler och rutiner och bevilja tillstånd för arbetet. 
Vid behov, ombeds du också att göra en riskbedömning. Detta gäller särskilt arbeten 
med kemikalier och instrument. Du får utnyttja den utrustning som du fått introduktion 
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till och som du har nödvändiga kunskaper om. Vid tveksamheter, prata med labb-
ansvarig. I varje enskilt labb finns en pärm med instruktioner som ska följas.  

 

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att jobba ensam i laboratoriet utanför ”dagtid” 
(07.00-22.00 vardagar). Om ensamarbete utanför denna tid behöver utföras i 
laboratorium eller i fält, ska detta godkännas av labb-ansvarig eller stationschef. 

                               

                               För djurförsök med ryggradsdjur och bläckfisk krävs etiskt tillstånd. Kontakta Bengt 
Lundve  (bengt.lundve@loven.gu.se) i mycket god tid (månader) innan besöket för mer 
information.  

 

INTERNET Du kan nå Internet trådlöst via Eduroam eller GU nätverken. För att kunna ansluta till 
det krypterade nätverket Eduroam behöver man ett användarkonto (från en 
medlemsorganisation). Datorn måste också konfigureras med en klient och rätt 
inställningar. Detaljerna i konfigurationen ser olika ut beroende på den utrustning som 
används av användarens hemuniversitet. Kontakta därför ditt universitets lokala IT-
support för frågor om och hjälp med konfigurationen. Mer information hittar du på 
http://www.eduroam.se.  
 

 Det okrypterade nätverket Göteborgs Universitet är tänkt för tillfälliga gäster och 
besökare vid Göteborgs universitet. Du kan du få ett tidsbegränsat gästkonto i 
receptionen.  
 
Kontakta den lokala  IT-supporten om du har frågor; Lars-Ove Loo (lars-
ove.loo@gu.se) eller Jonas Stalfors (jonas.stalfors@gu.se). 

 

FÄLTARBETE I fält, i eller nära vatten, ska flytväst bäras. Det gäller i båt och vid arbete med eller utan 
vadarbyxor på eller nära djupt vatten. Vadarbyxor får inte användas i båt. Snorkling får 
endast ske efter genomgång med ansvarig lärare eller handledare, eller (för forskare) 
efter godkännande av labbansvarig eller stationschef.  

  

LOGI  MM Incheckning tidigast kl 14.00 / utcheckning senast kl 11.00 avresedagen. Avvikelser 
kan förekomma.  

  

                               Alla lokaler är rökfria. Undvik rökning invid entréer.  

 

 För att underlätta städningen lämnas ytterskorna i entrén i båda förläggningarna. 

                 

http://www.eduroam.se/
mailto:lars-ove.loo@gu.se
mailto:lars-ove.loo@gu.se
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KÖK Du kan förvara och laga mat i köket i vita förläggningen. Kontakta husvärden så visar 
hon/han dig vilka utrymmen som är lediga. Var och en ska diska och plocka undan 
efter sig omedelbart efter matlagning, och man har ett gemensamt ansvar för att spis, 
köksbänkar och bord är avtorkade och rena.  

        
                              Alla hjälps åt med att ta hand om soporna. Glas tas till glasigloos bakom 

matsalsbyggnaden. Övrigt hushållsavfall lämnas i gröna soptunnor vid 
ställverket, nedanför vita förläggningen. Allt källsorterat material, d.v.s. 
hårdplast, kartong och metall m.m. lämnas i rätt kärl i källsorteringsrummet i 
bottenvåningen på Lars Afzeliuslaboratoriet. 

   
  Alla gäster sköter själva städning av rummen inklusive slutstädning då man 

lämnar (om man inte bokat och betalar för slutstädning). Dammsugare och 
annan städutrustning finns i angivna städskåp. Gemensamt städansvar gäller för 
bord och andra ytor i de allmänna utrymmena, samt golvet i köket på vita 
förläggningen. Städpersonalen städar golven i övriga allmänna utrymmen. 

  

 Namn på husvärden finns på anslagstavlan i vita förläggningens kök. Hon/ han har 
överblick över vad som behöver göras och kan svara på dina frågor om källsortering. 

  

 Lakan kan hyras i receptionen. 

  

MATSALEN         Lunch serveras arbetsdagar hela året. Vår, sommar och höst när vi har kurser serveras 
också frukost och middag. Enstaka måltider betalas med kort i receptionen eller med 
Swish i matsalen. Häften med lunchkuponger finns att köpa i receptionen. Måltider 
måste bokas senast kl 10.30 på listan i matsalen. 

 Frukost serveras klockan 08.00, lunch 12.00 och middag klockan 17.00. 

 Fika serveras för personal, forskare och examensstudenter 10.00 och 15.00 
måndag – fredag. Kursstudenter kan arrangera eget fika i förläggningarna (kaffe 
och te tillhandahålles av köket). 

 

 

PARKERING       Parkering sker söder om stora vägen. Handikapp- parkering finns mellan 
förläggningarna.  
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POST Postfack för inkommande post och låda för avgående post finns utanför receptionen på 
tredje våningen i huvudbyggnaden. Lantbrevbäraren kommer i regel mellan 14 - 16. 
Hen kan uträtta enklare postärenden. Frimärken finns att köpa i receptionen. Paket 
hämtas och lämnas i godsmottagningsrummet vid huvudentrén. 

 

RECEPTION        Receptionen på översta våningen i huvudbyggnaden har öppet mellan 9.00 och 16.00, 
med avbrott för fika kl 10.00 och lunch kl 12.00.  I receptionen får du nycklar till logi 
och laboratorielokaler, samt kopieringskod. Vi säljer böcker, matkuponger, frimärken, 
vykort, tröjor, kepsar mm. Vi bokar och tar emot betalning för din vistelse samt svarar 
på dina frågor. 

  

 

DYKNING         Särskilda regler gäller alla som forskar och studerar vid Tjärnölabbet. Reglerna 
gäller även för alla som utnyttjar vårt dykeri, våra småbåtar eller om dykning sker 
i centrets hamnområde. 

 Tag i god tid innan dykningen kontakt med någon av dykledarna på Tjärnö 
Gunnar Cervin (gunnar.cervin@marine.gu.se) eller  Gunilla Toth 
(gunilla.toth@marine.gu.se). 

  

  Dykning inom tjänsten. 

 - Dykare skall ha ett gällande yrkesdykarcertifikat S30 el motsvarande. 

 - Godkänd medicinsk kontroll enl AFS 2005:6. 

 - HLR-utbildning ej äldre än 3 år. 

 - Utrustning skall vara CE-märkt och uppfylla Arbetarskyddstyrelsens 
föreskrifter. 

 - Intyg från arbetsgivaren att dykaren får utföra specificerade dykeriarbeten vid 
Tjärnö marina laboratorium. 

 - För fullständig information se Arbetsmiljöverkets föreskrifter  

  

 Se vidare information i Dykeriarbete AFS 2010:16 och Medicinska kontroller i 
arbetslivet, AFS 2005:6. Samt ”Dykregler vid Göteborgs universitet” fastställda 
av rektor 2013-06-17 som kan hittas på GU:s hemida. 

  

 Dykning inom utbildning. 

mailto:gunnar.cervin@marine.gu.se
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 Dykarledaren avgör vilken kompetensnivå som fordras för det enskilda dyket. 

 Den lägsta kompetensnivån bör ej understiga CMAS **, PADI Rescue Diver 
eller motsvarande inom andra certifieringssystem för sportdykare. 

 Godkänd medicinsk kontroll enl AFS 2005:6. 

 HLR-utbildning ej äldre än 3 år 

 Utrustning skall vara CE-märkt och uppfylla Arbetarskyddstyrelsens föreskrifter. 

  

 Fritidsdykning. 

 CMAS**, PADI Rescue Diver eller motsvarande. 

 HLR-utbildning ej äldre än 3 år. 

 Dykningarna skall genomföras enligt Svenska sportdykarförbundets (SSDF) 
dykpraxis. 

 Bevis på att utrustningen undergått service enligt tillverkarens rekommendationer 
skall kunna uppvisas. 

 Dykaren skall kunna uppvisa en gällande hälsodeklaration/läkarundersökning 
enligt SSDF´s rekommendationer. 

 Dykaren skall ha en på fritiden gällande olycksfallsförsäkring. 

 

Snorkling för studenter och examensarbetare. 

 Kursansvarig/handledare är ansvarig för snorkling inom utbildningen samt för 
snorkling på fritiden med laboratoriets utrustning. Vid oklarheter kontakta 
stationsföreståndaren (Kerstin Johannesson).  

        

 

SMÅBÅTAR         För att låna och köra småbåt finns en utbildning som ges av verkstadspersonalen som 
också efter avklarad kurs utfärdar ett enkelt tillstånd att använda småbåt. En landvakt 
måste alltid finnas som kan larma om båten ej kommer tillbaka i överenskommen tid. 
Bensinen debiteras kurs eller projekt. Vid avfärd från stationen skall du ta med 
debiteringsunderlagen till receptionen för betalning. Fritidsutnyttjande av småbåtarna 
endast kvällar och helger, och Kalianassa (båt 1) får ej utnyttjas för fritidsbruk. 

 

STORA BÅTAR  R/V Nereus och Doris bokas i receptionen. Den som har sjöbefälsexamen klass VIII får 
köra Doris själv efter genomgång och körtillstånd från verkstadspersonalen. Bokning 
av Nereus och Doris sker via receptionen.    
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STATIONSBUSS finns att tillgå för tjänsteärenden. Körtillstånd krävs, kontakta receptionen. 
Bokning sker på tavlan vid receptionen. Du ansvarar för att användandet av 
bussen är betalat innan du åker. 

 
MILJÖ Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och det är viktigt att alla följer vår miljöpolicy 

(http://www.loven.gu.se/om_lovencentret/miljoarbete/) och att miljöhänsyn tas vid alla 
aktiviteter. Källsortering är en självklarhet och källsorteringsrummet finns i 
bottenvåningen på Lars Afzelius- laboratoriet. Rutiner kring kemikalieavfall informerar 
labb-ansvarig om. Behöver du lämna farligt avfall kontakta anna-karin.ring@gu.se. 
Observera att vi har vissa avlopp som går direkt ut i havet och andra som går till 
reningsverket. Under inga omständigheter får farliga kemikalier hamna i vår miljö eller 
i avloppsverket. 

 

 Rutiner för arbete på laboratorier hittar du här: 
http://www.loven.gu.se/om_lovencentret/miljoarbete/miljohandbok/  

  

 

INFÖR AVRESA  Städa alla utrymmen du har använt inklusive labbutrymmen och förråd. Vill du lämna 
kvar något måste du förvissa dig om att någon verkligen vill ha det du lämnar. 

 Rummet ska vara städat och utrymt senast kl 11.00. Nycklar/kort lämnas i receptionen. 
Eventuella debiteringsunderlag för båtar, buss eller annat lämnas i god tid till 
receptionen för betalning/fakturering. Om du inte betalar direkt för din vistelse här 
måste du lämna faktureringsadress och person-/organisations-nummer och ev. 
beställar-ID i receptionen. 

  

Vi önskar dig en trevlig vistelse. Om du har synpunkter på något, eller tips om förbättringar, hör av dig till 
receptionen, gärna med skriftliga synpunkter. 

 

OBS! Om du stannar längre än du ursprungligen ansökt om är det viktigt att du lämnar in en ny 
bänkplatsansökan och kontaktar receptionen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.loven.gu.se/om_lovencentret/miljoarbete/
http://www.loven.gu.se/om_lovencentret/miljoarbete/miljohandbok/
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Lämnas i receptionen för arkivering. 

 

 

Jag ………………………………………………………………………………………  har tagit del av  

 

innehållet i dokumentet ”Välkommen till Tjärnö Marina Laboratorium”. 

 

 

Tjärnö  den ……………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Namnteckning 
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