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25 March 
Dissertation in Chemical Physics

Daniel Thomsson

Time: 25th of March at 10.30

Place: Kemicentrum, lecture hall B

26 March
Energy and climat day at Teknikens 

och Sjöfartens Hus in Malmö.

Time: March 26 at 12-16

Place: Teknikens och Sjöfartens Hus, 

Malmöhusvägen 6, Malmö

28 March 
OMM Seminar

Molecular motion in molecular matter

Daniel Topgaard, Physical Chemistry

Time: 28th of March at  14:15 -15:00 

Place: Kemicentrum, Lecture hall F

30 March
Lunchlecture

“Luftburna partiklar och deras inverkan på 

klimatet”

By Erik Swietlicki

Time: 30th of March at 12.15-13.00

Place: Kemicentrum , lecture hall B

1 April
Deadline for registration to LiLPOWEB 
seminar the 6 of April

2 April
Öppet hus på Lunds universitet. 
Blivande studenter, föräldrar och andra 
intresserade är välkomna till en utbild-
ningsmässa om Lunds universitet! 
Tid: Lördagen den 2 april kl.10–15 
Plats: AF-borgen, Lund 

Calendar
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Nominering av forskares artiklar till Atomium Culture 
Research Dissemination Project
Genom Atomium Culture Research Dissemination Project ges 
forskare möjlighet att publicera sina forskningsresultat i euro-
peisk dagspress och på projektets webbportal. Anställda inom 
universitetet har nu möjlighet att nominera forskare till pub-
licering inom projektet Atomium Culture. Nomineringar ska du 
lämna till cecilia.gagne@fs.lu.se  senast den 15 april 2011.

Inbjudan att nominera kandidat till Hans-Uno Bengts-
son-stipendiet
Stipendiet på 20 000 kr delas ut årligen. Det skall tilldelas 
anställda eller studenter vid Lunds universitet som gjort goda 
insatser för att skapa möten mellan universitetet och gymnasie- 
eller högstadieungdomar. 
Sista dag för nomineringar och ansökan är den 31 mars 2011.

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 
utlyser forskningsanslag och resestipendier ur följande stiftelse 
Stiftelsen SLO-fonden  - Disp. medel: 2 000 000 kronor 
Bidrag utdelas till utbildnings-, försöks- och forskningsverksam-
het. Sista ansökningsdag: 1 april 2011 kl.17.00. 

Find more information about Grants at KILUs website 

GRANTS

INFORMATION FROM KC
Information regarding talking evacuation alarm
The corridor between entrance A and E on floor 0 and corre-
sponding area on floor -1 and lecture halls A, B and C 
(see drawings) have been equipped with a talking evacuation 
alarm which means that instead of bells you hear a spoken voice. 
The corridors are demarcated in the north and the south by an 
automatic fire-resisting door.
If a fire alarm is activated in the northern part of the corridor, the 
following message will be repeated:
Viktigt meddelande! Viktigt meddelande!
Brand har utbrutit i byggnaden, lämna omedelbart byggnaden 
genom närmaste utgång.
Attention please! Attention please!
Fire has been reported in the building. Please, leave the building 
immediately, by the nearest exit.
If a fire alarm is activated in the southern part of the corridor, the 
following message will be repeated:
Viktigt meddelande! Viktigt meddelande!
Utrymning sker från angränsande byggnadsdel. Lämna omedel-
bart området ni befinner er i genom närmsta utgång.  
Attention please! Attention please!
Evacuation takes place from another part of the building. Please, 
leave the area you are in by the nearest exit.

http://www.kilu.lu.se
http://www.kilu.lu.se/internt/info/anslag/
http://www.kc.lu.se/emergency/brandalarm/


Deadline for material for the next issue of The KILU Newsletter is 
12:00 AM on the 6th of April
Send your material to newsletter@kilu.lu.se
Find The KILU Newsletter at KILU’s web site.
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Läs mer här
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Mini-symposium on the Depart-
ment of Biochemistry and Struc-
tural biology, CMPS 
 CMPS Mini-symposium:
Friday, 4th Februari, 14:00 - 16:00, 
lecture hall B, Kemicentrum 
Biomacromolecular drug deliviery 
Hanne Mørk Nielsen, Dept of Phar-
maceutics and Analytical chemistry, 
University of Copenhagen, Den-
mark 

Representation och 
moms
Vi vill påminna om 
reglerna för moms-
avdrag. När ni konterar 
en faktura för intern 
representation är det 

viktigt att se efter vilken moms 
som debiterats oss.  Om det är 25 
%, så är momsavdraget max 22:50 
per person. Men om man köpt in 

CMPS seminar:
Monday 14 Feb, 15.15, KC Hall F 
Professor, Hans Vogel, University of 
Calgary

Intracelllular calcium signaling 
in mammals: 
Calmodulin's IQ-test and varia-
tion in the EF-handome
Read more! 

Ny hjälp åt engelskt skrivande
Vill du få bättre kvalitet på dina 
engelska texter? Kolla då in AWELU, 
Academic Writing in English at Lund 

University. AWELU 
lanserades den 24 
januari och är ett web-
baserat stöd för alla 
som skriver på engel-
ska vid Lunds univer-
sitet. Användaren får 

OMM Seminar
Molecular motion in molecular matter
Daniel Topgaard, Physical Chemistry
Time: 28th of march at  14:15 -15:00 
Place: Kemicentrum, Lecture hall F

LiL-PROWEB 6 april
Karriärplanering - går det?

Hur kommer din yrkesbana att se 
ut? Tag tillfället i akt, hör och lär av 
andra!

En eftermiddag med 
föredrag och personliga 
erfarenheter, tips och 
diskussioner.

LiL-PROWEB 6 april
Karriärplanering - går det?
Hur kommer din yrkesbana att se ut? Tag tillfället i akt, hör och 
lär av andra! En eftermiddag med föredrag och personliga erfar-
enheter, tips och diskussioner.
TID: 6 april kl 13.00 - 17.30
PLATS: Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1 
MEDVERKANDE: (samtliga föredrag hålls på svenska)
Alexandra Fagerström (Copenhagen University)
Mattias Hansson (Novo Nordisk)
Kersti Alm (Phiab - Phase Holographic Imaging AB)
Niclas Nilsson (Leo Pharma A/S)
Trygghetsstiftelsen
Deadline för anmälan: 1 april
OBS! BEGRÄNSAT DELTAGARANTAL, först till kvarn...!
Mötet är kostnadsfritt men kräver anmälan till:
sofi.elmroth@biochemistry.lu.se 

 

MEDIA

Fokus 2011-03-17
“Jakten på ett annat liv”

Find articles about KILU and our researchers  
and Pressreleases from KILU at KILUs new 
webpage for Media
www.kilu.lu.se/om/media

SEMINARS

MESSAGES

 MEDIA
  Fokus 2011-03-17
 “Jakten på ett annat liv”

Find articles about KILU and our researchers  
and Pressreleases from KILU at KILUs new 
webpage for Media
www.kilu.lu.se/om/media

Lundaloppet 2011
It’s time to sign up to participate in this year’s 
Lundalopp. Deadline for registration is the 
26th of April. Sign up here
KILU has created an “International Year of 
Chemistry team” which we would like to 
invite you to join.  Lund university will stand 
for the cost for all employees*. 
If you would like to join the “International 
Year of Chemistry team” please contact  
Cecilia.von_Arnold@kc.lu.se

Naturvetenskap och teknik rankas bäst
Lunds universitet rankas som sjunde bäst i 
Sverige - men uppdelat på ämnesområden 
seglar Lund även i år upp som vinnare i två 
kategorier. 
Inom området naturvetenskap och teknik 
toppar Lund rankningen före Uppsala och 
de både tekniska högskolorna Chalmers och 
KTH. Läs mer här

*Lunds universitet bjuder alla anställda på 
anmälningsavgiften till Lundaloppet, men man 
måste delta i ett lag. Varje deltagare anmäler sig 
individuellt och anger sin institution. Roligast 
är om du kan bilda ett lag på fem bland dina 
arbetskamrater!  
Frågor? E-post info@lundaloppet.se

DISSERTATIONS

 

Dissertation in Chemical Physics
Daniel Thomsson
Light polarization in single molecule spectroscopy: From visuali-
zation of structural anisotropy and energy transfer to super-
resolution imaging with orientational contrast.
Time: 25th of March at 10.30
Place: Kemicentrum, lecture hall B

VR gives large grant to structural 
biology infrastructure
CMPS researcher Derek Logan recently 
received a grant of 3.4 MSEK from the infra-
structure committee of the Swedish Research 
Council towards an upgrade of the facility for 
nanovolume crystallisation of proteins and 
other biological macromolecules at MAX-lab 
in Lund. The grant will be used to buy auto-
mated equipment for imaging of crystallisa-
tion experiments using visible and UV light, 
as well as for biophysical analysis of samples 
prior to crystallisation. This will significantly 
increase the capacity of the facility. The long-
term ambition is to turn the crystallisation 
laboratory into a national facility, as well as to 
integrate it into a pipeline for protein produc-
tion, crystallisation and structural analysis at 
Lund University / MAX IV.

International Year of Chemistry 
ENERGY AND CLIMATE DAY THE 26/3
Welcome to an exciting day about energy and climate 
at Malmö Museer on Saturday the 26th of March.  
During the day there will be lectures and demonstra-
tions by researchers and students from Kemicentrum 
and fun activities for both adults and kids.
For more information visit www.kilu.lu.se/kemins_aar

Download the program here
 
Time: 26th of March at 12-16
Place: Teknikens och Sjöfartens Hus, 
Malmöhusvägen 6, Malmö

PRESS RELEASE
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