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STÄDPOLICY FÖR
SKINNERS BOX
Det är av stor vikt att Skinners Box, det gemensamma matutrymmet i P-huset, är och förblir en
plats vi alla kan trivas i. Då Skinners Box är till för studerande vid Institutionen för psykologi måste
vi hjälpas åt att upprätthålla trivseln. Missköts detta ansvar kan det i förlängningen innebära att
tillgången till lokalen förloras. Varje termin tilldelas termin 2 på psykologprogrammet
huvudansvaret för rutinmässig tillsyn av Skinners Box; på så vis har alla programstudenter någon
gång haft ansvaret för lokalen och så har det sett ut sedan 2007 (se LP-styrelsebeslut 071115).
Arbetsuppgifterna fördelas inom te 2, förslagsvis genom rullande schema och/eller uppdelade
uppgiftsområden. Ansvaret innebär följande:

Veckovisa rutiner
 Göra rent mikrovågsugnarna.
 Se till att det är rent i gemensamma utrymmen och plocka undan om det är alltför skräpigt.
Torka av diskbänken och plocka undan i disk- och bestickställ. Diska odiskad disk vid
behov.
 Inventera förbrukningsvarorna (diskmedel, disktrasor, diskborstar och dylikt) samt
införskaffa vid behov.
 Se över kyl och frys, slänga varor med utgånget datum.

Terminsvisa rutiner
 Grundligt rengöra kyl, frys och ugnar.
Lokalvårdarna på LU Service torkar av bord, moppar golv och fyller på pappersservetter.
För inköp av förbrukningsvaror finns Lundapsykologernas godkännande per automatik. Om det
finns behov av att införskaffa materiel som inte kan räknas till förbrukningsvaror – bestick,
vattenkokare och dyl., eller om man har andra planer för lokalen – ska först Lundapsykologernas
styrelse kontaktas för godkännande beslut. Så sker med fördel per e-post eller genom att kontakta
en styrelsemedlem som för ärendet vidare till nästa styrelsemöte. Fler kontaktuppgifter finns på
hemsidan.
För ersättning av utlägg för förbrukningsvaror krävs kvitto som styrker inköpet. Kvitton klistras
på baksidan av blanketten ”Redovisning av kostnader i samband med föreningsarbete för
Lundapsykologerna” som finns i Lundapsykologernas fack utanför receptionen i P-huset.
Blanketten lämnas i Lundapsykologernas brevlåda utanför P005.
Tack för din medverkan! Många hälsningar
Lundapsykologernas styrelse
info@lundapsykologerna.se
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”Din primära
anknytningsperson
plockar inte upp
efter dig här!”

Här råder kollektivt ansvar…

