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En skollednings första 290 dagar
290 dagar har nu den nya skolledningen arbetat och jag har de senaste veckorna besökt institutionerna Kemi, Kemiteknik och Fiber- och Polymerteknologi för att berätta vad vi har gjort hittills. Vi började med att tillsammans definiera uppgifterna och arbetssätten för skolans ledningsgrupp, skolfakultetsrådet och strategiska rådet. När det gäller skolfakultetsrådet har vi inventerat
behov och ekonomi för nya tjänster och det ser ut som vi kan utlysa 1-2 tjänster/år på skolan,
vilket gör att det är viktigt att vi arbetar strategiskt med frågan. Det har lett till att vi har arbetat
fram en verksamhetsplan för skolan och det mest tydliga än så länge är våra visioner för forskning, utbildning och innovation som ni ser på vår hemsida. Ett stort arbete under året har också
varit arbetet med det nya civilingenjörsprogrammet som vi har skrivit om både här i Kemibladet,
tagit upp på skolkollegier och lärarinternat. Vidare känns det som vi får mer och mer struktur på
satsningen Greenhouse Labs och vi har arbetat med att ytterligare förstärka studentattraktionen
genom att på sikt kunna instifta ett pris baserat på privata pengar och som kommer att kunna
sökas i konkurrens av nybildade företag som är intresserade av att verka i Greenhouse Labs.
Den nya skolledningens mandat är på 1,5 år och rektor har nu initierat en process för alla KTHs
skolor om nästa period om 4 år. Det kommer att vara lärarrepresentanterna och doktorandrepresentanten i skolans strategiska råd som är ansvariga för förankringen. I vårt fall är det: Inger
Odnevall Wallinder, Ann Cornell, Ulrica Edlund och Alireza Salehi Movahed. Ni är varmt välkomna att höra av er med synpunkter och kommentarer i frågan till dessa.

Nu börjar självutvärderingsdelen i RAE 2012 närma sig slutet och vi har en sista dag för inlämning den 2 maj. Nu på tisdag kommer alla UoA-ansvariga i vår panel att träffas igen, för att uppdatera varandra om arbetet och lära mer av varandra. Utvärderingen kommer till största delen att
fokusera på vår forskningsproduktion i form av antal artiklar, citeringar etc. Men forskningsmiljön och infrastrukturen är också viktiga delar och det som är nytt för i år är exempel på forskning
som har givit avtryck utanför universitet. Här får vi ge två exempel per UoA - men jag tror att det
vore bra att dokumentera fler och att vi kan visa upp dem under en lunch i form av postrar för
våra panelexperter.
Mikael

Kemibladet säger ett stort grattis till Gunilla Herting!
…vid Avdelningen för Yt- och Korrosionsvetenskap. Gunilla erhåller ett
stipendium på 85 000 kronor från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs
50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för att kunna utföra forskning rörande ”Elektrokemiskt brus för studier av metallfrigörelse från
rostfritt stål”. Stipendiet skall användas för vistelse hos professor Tim
Burstein, University of Cambridge.

Välkommen till oss, Nina Werner!
Hej, jag heter Nina Werner och började arbeta här på CHE/BIO-kansliet
i mitten av mars. Mig kommer ni att hitta på kursexpeditonen tillsammans
med min kollega Maria Orgmets. Närmast kommer jag från JENSENS
vuxenutbildning och innan dess har jag haft en yrkeskarriär i Italien, där
jag har bott i åtta år. Mina främsta yrkeserfarenheter kommer från den
internationella politiska arenan och jag har även bott en kortare tid i Rumänien där jag hjälpte till med valförberedande arbeten.
Jag bor tillsammans med min man i Bromma och på vår fritid passar vi på
att resa. En annan passion jag har i livet är god mat, vin och människor.
Jag har tidigare idrottat en del och så fort tid finns är det alltid trevligt
med utomhusaktiviteter.
Ser fram emot att arbeta och utvecklas här på KTH!
/Nina Werner

Greenhouse Labs-nytt
Nu är det bråda tider, leveranserna kommer i skytteltrafik och
kartonger ska packas upp. På fredag kommer representanter
från kemibranschen hit till oss för att delta i ett seminarium
med temat ”Morgondagens Kemiföretag”. Syftet med
seminariet är att få en större samverkan mellan näringsliv och
akademi. Vi vill ge vår syn på framtiden, vilka satsningar som
behöver göras och hur vi tillsammans kan arbeta för att lösa de
här frågorna. Självklart kommer vi passa på att presentera Greenhouse Labs.
Nästa vecka är det återigen för Greenhouse Labs Advisory board att ha ett möte och vi har två
nya ansökningar av potentiella kunder att ta ställning till. Förra veckan tog jag emot och visade
runt ytterligare två företag som var intresserade av att flytta in hit. Det är roligt att det börjar bli
ett stort intresse för Greenhouse Labs. I början av maj ska jag ut och prata mer om Greenhouse
Labs och verksamheten vi planerar, dels är vi inbjudna till AstraZenecas ”starta eget”-dag den 7
maj och dels så ska jag till Swedish Labtechs årsmöte. Att få en bra relation med övriga aktörer
inom kemiområdet känns viktigt för att kunna utveckla verksamheten i Greenhouse Labs så bra
som möjligt. Vi vill ju att Greenhouse Labs ska gynna såväl unga företagare, studenter, forskare
och externa företag och att vi tillsammans ska bidra till att Sverige även i framtiden ska vara
ledande inom såväl forskning som industri.
Tessie Borg

Utbildningar & seminarier:
 Fire Prevention
Utbildningen är på engelska, i höst kommer samma utbildning att ges på
svenska.
When: Wednesday May 23, at 1 pm – 4 pm. (coffee will not be served)
Where: Lecture hall D2, Lindstedtsvägen 5
Lecturers: Stefan Wittberg from Storstockholms brandförsvar, Lena Edvardsson, KTH
The purpose of the course is to provide basic knowledge in fire prevention and how to react
properly in a fire situation at home or at work. You will practice how to use a fire extinguisher
and learn about the KTH directions on Systematic Fire Prevention.
Examples of what the course will cover:
• KTH:s directions on Systematic Fire Prevention
• The nature of fire
• The first crucial minutes
• Causes of fire
• Fire prevention
• Save - alarm-how to put out the fire
• Evacuation
• Physiological behavior
• Practice in how to use a fire extinguisher
Apply before May 15 to Ulla Jacobsson: ullaj@kth.se No confirmation will be sent.
 KTH Research Office invites you to a seminar focusing on US funds
– Applying and managing US funds
This seminar is focusing on the possibilities that US funds can give to KTH Researchers. During
the seminar an introduction to US funds will be presented, giving you information how you can
participate, what participation in a US funded project means in terms of responsibilities, obligations, opportunities- both from US funders and KTH.
The seminar require some previous knowledge about collaboration on an international arena and
participating researchers are recommended to have either participated in EU funded projects
and/or have participated in KTH Research Offices’ training for Future Faculty or similar.
Part of the seminar also includes mandatory training parts that all researchers that have US funded projects* or in the future would like to apply for any US funded projects* need to go through,
i.e. researcher that have not gone through this training will not be able to apply or manage any
US funded project* in the future, due to US regulation. Registration of participants for this certification will be made during the seminar. The mandatory element is planned to be held at least
annually.
*mandatory for those managing and applying for PHS funded projects, i.e Public Health Service for example NIH.

When? June 14, 13.00- 16.30
Where? Albanova, FB54

Registration: can be made at the following link:
http://simplesignup.se/private_event/11589/20fac38587, no later the June 6. The seminar is
free of charge but a fee for no-shows will be charged.
 Välkommen till ett öppet seminarium om trakasserier pga kön
Nätverket för kvinnliga professorer och docenter bjuder in till ett interaktivt seminarium som
fokuserar frågor så som: Vad är egentligen trakasserier pga kön? Hur kommer det till uttryck och
var får det för konsekvenser? Hur hanterar KTH och andra universitet förekomsten av trakasserier? Vad kan/bör man om man känner sig trakasserad? Hur kan/bör man som chef hantera trakasserier? Hur kan man arbeta förbyggande?
Som stöd i våra samtal har vi en expert-panel bestående av: Annika Fröberg KTH, Anna Wahl
KTH, Anneli Häyren Weinestål Uppsala Universitet, Silja-Marit Zetterqvist Karolinska Institutet
Tid: 3:e maj 17-19:00 (17-17:30 inledande mingel)
Plats: Salongen, Biblioteket
OSA: 23:e april till linnea.paulsson@itm.kth.se (begränsat antal platser)

Meddelandetid:
 Reminder from Ulla Jacobsson about burglars:
There are presently frequent burglaries on Campus. There was one in building 15
during the Easter holidays.
Please note the following:
•
•
•
•
•
•

Never allow an unknown person to enter through our doors when you enter the building
using your entrance card.
If there has been a burglary you should call KTH's emergency number 08-790 7700 (locally 7700).
If there is an ongoing burglary you should first dial the emergency number 112, then
7700.
If you see anything suspicious on Campus you should also call 7700.
Lock your office door, when not present.
Never leave any valuables openly in your office.

Between 7 pm until 6 am there are guardians from Securitas on Campus. The calling-up time is
quite short. During day-time KTH personnel are on duty (from home during weekends).
After a burglary you should not touch anything or walk in the area before the police has secured
any tracks from hands, feet or tools.

 Egenrapportering börjar nu!
Egenrapportering innebär att istället för att skriva ut blanketter och fylla i,
gör man en enkel rapportering på webben i intranät när man ska ansöka om
frånvaro t ex föräldraledighet, semester eller rapportera sjukfrånvaro. Ansökan går sedan elektroniskt till en personaladministratör för granskning och därefter till den anställdes chef för attest
även det elektroniskt. När ärendet är behandlat får man en bekräftelse med e-post. Lönebeskeden
kommer inte att skickas ut i fortsättningen utan kommer att ligga i systemet där man också kan se
historik som t ex uttagna och kvarvarande semesterdagar. Du kan själv göra adressändring och
lägga in närmast anhörig.
Länk till egenrapporteringen: http://intra.kth.se/anstallning/egenrapportering
Är det något du undrar över eller önskar en demonstration är du välkommen att kontakta din
personaladministratör eller undertecknad så hjälper vi gärna till.
…………
In English: Now it is time for our school to start the self-reporting system. From April 1 you can apply for vacation/ parental leave/ care for sick child or report sick leave through the web. Some of the
guidelines exist in English and are easy to follow.
When your case is treated you will get a confirmation by e-mail.
The pay slip will not be sent to you from April but you will find the monthly pay information in the system egenrapportering . If you want a copy of it you have to print it out by yourself.
In the system you can also see how many vacation days you have left and change your address
Please contact your personal administrator if you have any questions.
Link to the self-report system: http://intra.kth.se/anstallning/egenrapportering

/Ulla Schött
Personalfunktionsansvarig
 Tjänsteresor
KTH har tecknat ett nytt avtal avseende resebyråtjänster med VIA Travel.
Avtalet gäller för perioden 2012-05-01—2014-04-30, med möjlighet till
förlängning 1år + 1år. För att genomföra en del nödvändiga ändringar
måste självbokningen via KTH-RES hålla stängd från måndagen den 30 april efter lunch, till
öppnandet måndagen den 7 maj. Bokningar under denna period kan bara göras via personlig
service hos VIA Travel. Överföring av profiler kommer att stängas mot Ticket under perioden
26-30 april.
Bokningar av resor görs fram till den 30 april hos Ticket Affärsresor och från 1 maj hos VIA
Travel. Vid avbokning/ombokning eller ärenden kopplade till bokningar som är gjorda ska man
vänd sig till den resebyrån man har gjort bokningen hos.
Personlig service:
VIA Travel 08-555 237 20 alt kth@viatravel.se
Ticket 08-585 746 90 alt kth@ticket.se

Gruppresor och Event:
VIA Travel 08-555 237 70 alt sto.group@viatravel.se
Ticket 08-585 746 90 alt groups@ticket.se
Information om avtalet kommer att publiceras inom kort på KTH:s intranät:
http://intra.kth.se/administration/tjansteresor/tjansteresor-1.31466 .
 KTH Exjobbportal
Den 2 april lanserade KTH ett eget verktyg för annonsering av förslag
till exjobb, KTH Exjobbportal. Detta ersätter den tidigare Nationella
Exjobbpoolen som har lagts ner.
I KTH Exjobbportal kan uppdragsgivare, dvs företag, myndigheter och organisationer, utöver
förslag till exjobb även annonsera projektuppgifter, trainee-, praktik-, samt säsongs- och sommarjobb under studietiden. Portalen är tillgänglig för alla studenter på KTH via studentwebben.
Verktyget är KTH-gemensamt och vi hoppas att alla KTH:s skolor kommer använda sig av portalen för annonsering av sina egna exjobb samt hänvisa sina företagskontakter att använda den
via www.kth.se/exjobb
Vi jobbar nu på en lösning så att KTH-anställda ska kunna logga in som uppdragsgivare med sin
ordinarie KTH-inloggning, på samma sätt som i KTH Social, och direkt lägga in annonser. Externa uppdragsgivare måste registrea sig som användare för att vi ska kunna garantera seriösa
användare och annonser. Mer information finns i portalen.
Om ni har information om exjobb på era skolwebbar får ni gärna hänvisa till KTH Exjobbportal.
För mer info om KTH Exjobbportal, se www.kth.se /exjobb
Sprid gärna denna information internt och till era företagskontakter!
KTH Näringslivssamverkan

Ta gärna en titt på Internationella relationers nyhetsbrev, i april
bland annat om kommande besök vid KTHs strategiska partneruniversitet
University of Illinois at Urbana Champaign, möjlighet att praktisera entreprenörskap i Singapore och kommande resor och evenemang:
http://intra.kth.se/kth-informerar/internationalisering/nyhetsbrevinternationellt/nyhetsbrev/internationella-relationers-nyhetsbrev-april-1.307336

Docentföreläsning:
•

Johan Franzén, Organisk kemi
An Introduction to Substitution Reactions in Organic Chemistry
När: 23 april, 15:15
Var: K2, Teknikringen 28
Lärarkommitté: István Furó (ordf), Susanna Wold och Tessie Borg.

Kommande disputatationer:
Fritjof Nilsson: Simulations of Semi-Crystalline Polymers and Polymer
Composites in order to predict Electrical, Thermal, Mechanical and Diffusion
Properties (Polymerteknologi)
Fredag 20 april kl 10.00 i F2, Lindstedtsvägen 28
Handledare: Professor Mikael Hedenqvist
Ida Norberg: Carbon Fibre from Kraft Lignin (Fiber- och polymervetenskap)
Fredag 20 april kl 10.00 i STFI-salen, Innventia, Drottning Kristinas väg 61
Handledare: Universitetslektor Monica Ek
…och licentiatseminarium:
Sara Olsson: Enhancing UV-protection of Clear Coated Wood by utilizing Reactive UV-absorber and
Epoxy Functionalized Soybean Oil (Polymerteknologi)
Fredag 27 april kl 10.00 i E3, Lindstedtsvägen 3, entréplan
Huvudhandledare: Professor Mats Johansson

Till sist…
Devil may care av Johnny Burke och Harry Warren
No cares for me
I'm happy as I can be
I've learned to love and to live
Devil may care
No cares and woes
Whatever comes later goes
That's how I'll take and I'll give
Devil may care
When the day is through, I suffer no regrets
I know that he who frets, loses the night
For only a fool, thinks he can hold back the dawn
He who is wise never tries to revise what's past and gone
Live love today, and come tomorrow what may
Don't even stop for a sigh, it doesn't help if you cry
That's how I'll live and I'll die
Devil may care
When the day is through, I suffer no regrets
I know that he who frets, loses the night
For only a fool, thinks he can hold back the dawn
He who is wise never tries to revise what's past and gone
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