
CELSIUSSKOLAN 

Till vänster nyförvärven Bertil Norlander, Mikael Brorsson och Göte Norlander. Till höger 
ses Anders Österberg med stadiga hand framföra avlägsna golvmattor med mattstripper. 

Montage av ställning 
Den uppmärksamme har säkerligen noterat att hela byggnaden hus D nu 

är omringad av ställning. Väderskydd monteras nu för fullt av Brinkab.  

Arbetet flyter på helt enligt tidplan trots några produktionsstörande 

överraskningar. Golvet i slöjdsalen visade sig inte alls vara ett gjutet 

betongbjälklag utan ett reglat golv med lättbetongmassor som måste sugas 

ut.  

Det har tillkommit många nya ansikten på bygget. Skanska har fått  

förstärkning med ytterligare fyra snickare. Det är Bertil Norlander, Göte 

Norlander, Mikael Brorsson och Viktor Björk Wessling. Rotebergs  

Byggservice har också skjutit hit en extra resurs. Det är Robert Persson. 

Hjärtligt välkomna! Det bör dock nämnas att vissa av dessa träarbetare 

kommer att flyttas över till projektet på Näskullen redan i maj.  

I hus D är det även mycket putsningsjobb som ska utföras. Så Thomas 

Arvidsson från Söderlunds har fått hjälp av tre killar från Söderhamns  

Fasad att utföra vissa moment. 

 

Vi vill tacka för Er visade förståelse för att inte befinna sig inom  

produktionsområdet.  

Månadsbrev från Skanska Hus Norr projekt Celsiusskolan Maj 2019 

Vi som är här: 

Från Skanska är det 

nu fyra tjänstemän 

och åtta träarbetare  

närvarande på  

skolan. Vidare har det 

fyllts på med  

yrkesarbetare från  

projektets partners 

enligt nedan: 

Produktionschef:  

Olov Linck 

Arbetsledare:  

Anders Persson 

Johan Strandberg 

Projektingenjör:  

Erik Roos 

Träarbetare 

(Skanska): 

Lars Bro (lagbas)  

Leif Svarfvar (lagbas) 

Jörgen Hålldin 

Mats Persson 

Anders Österberg 

Rolf Pettersson 

Seraphin Kayembe 

José Dalinson Murillo 

Anton Hedlund 

Magnus Eklöf 

Viktor Björk Wessling 

Göte Norlander 

Mikael Brorsson 

Bertil Norlander 



Vad har hänt i april 
 Kran rest 

 Stomme rest och HD/F-bjälklag lagda 

 Flytspacklade bjälklag på nya delen hus D 

 Altbergs Plåt upphandlade för plåtarbeten Etapp 2 och 3 

 Bortsugning av lättbetong slöjdsalarna 

 Ställning monterad hus D 

 Montage av väderskydd påbörjad 

 SP-fönster inköpta till hus D 

 Montage av kolfiberavväxlingar hus D 

 Målare upphandlade 

Vi som är här 

forts.: 

Lärling (Skanska): 

Ruben Stålberg 

VS (Bravida): 

Jonas Eriksson  (LM) 

Vent (Bravida): 

Håkan Grundsten (LM) 

El (Midroc): 

Patrik Östlund (LM) 

Robert Englund 

Murare (Söderlunds)  

Tomas Arvidsson 

(Söderhamns Fasad): 

Oskar  Svensson 

Per Hillgren 

Fedrik Patroza  

Träarbetare (inlånade): 

Martin Mattes 

Daniel Persson 

Robert Persson 

Stomme (Sjölins Smide) 

Robin Gustavsson 

Joel Eriksson 

Dan Olsson 

Roger Kring 

 

Ställning (Brinkab): 

Jorma Davidsson 

Tomas Lindström 

Jyrki Lundh 

Jimmi Sundin 

Tommy Forslin 

Daniel Fahlberg 

 

Mark  

(Wixner och Rödin): 

Thomas Schelin 

Simon Liw 

Till vänster ses väderskyddet lyftas på med hjälp av den resta kranen. Till höger ses ”golvet” i  
slöjdsalen. Alla massor är nu bortsugna och nytt undergolvsystem ska läggas.  

Till vänster ses Ernst Larsson från Pierre Bygg slipa bort putsen i taket för att sedan sätta  
kolfiberavväxlingar. Till höger ses Rolf Pettersson och Leif Svarfvar montera plywood.  



Håltagning  

(PP Såg & Borr) 

Tomas Lantz 

Gunnar Ivarsson 

Kranförare (Kran-Mats): 

Mats Norell 

 

Safety Week 

Varje år har Skanska en 

vecka där vi fokuserar 

extra mycket på hälsa 

och säkerhet. Denna 

vecka kallas Safety 

Week. Det är en vecka 

fylld med aktiviteter för att  

säkerheten och  

välbefinnandet ska öka 

på våra arbetsplatser.  

Årets tema är Bättre  

tillsammans.  

Aktiviteter som ska  

genomfördas är bland 

annat chefspraktik,  

morgongymnastik och en 

mindre workshop om hur 

man ska agera som  

modig ledare och  

medarbetare. 

På bilden uppe till höger 

ses alla närvarande på 

arbetsplatsen utföra  

morgongymnastik. En av 

aktiviteterna under 

Skanska Safety Week.  

Morgongympa innan dagen. Safety Week inleddes med en gemensam  
morgongympa samt stretch. Trots kyligt väder hölls gympan utomhus, solen värmde 
åtminstone lite. 

Vad händer i maj 
 Upphandling av golvläggare och undertaksentreprenörer Etapp 2-3 

 Isolering ytterväggar hus D 

 Montage av undergolvsystem i gamla slöjdsalen 

 Rivning av befintligt yttertak hus D  

 Montage av kertobalkar hus D 

 Rördragning hus D 

 Ventilationsdragning hus D 

 Dragning av el hus D 

 Skanska Safety Week— extra fokus på säkerhet 

Här ligger Kertobalkarna redo att lyftas upp på taket.  



Aktuella störningar & risker 
Håltagning av både stora och små dimensioner kommer frekvent förekomma, så ljudnivån kommer bestå.  

Kommunikation mellan produktionen och verksamheten är väldigt viktig. Tveka inte att kontakta Skanska om  

ljudnivån blir allt för störande. 

Nya avspärrningar har gjorts vilket leder till nya vägar till och från matsalen. Detta har fungerat väldigt väl.  

Alternativen att nå matsalen är antingen från söder—vilket är lämpligt för gymnasieeleverna— eller från norr.  

Pilarna nedan visar vägen.  Ny temporär gång– och cykel är anlagd norr om skolan. Detta då mer mark tas i  

anspråk under resningen av stommen till hus D.  Bilder nedan visar den nya vägen.  

Nu har även hus E öppnats upp för verksamheten, och då har stängslet flyttats. Då kran är monterad på södra 

sidan om hus D relativt nära hus E så bör extra uppmärksamhet tas vid passage av hus D. 


