
CELSIUSSKOLAN 

En mer vackrare och mer enhetlig skola börjar träda fram efter rivningen av det lite  
malplacerade hus C.  

En vackrare skola träder fram 
Lika snabbt som sommaren kom med sommarlov och semester så är nu 

hösten på ingång. Det har blivit dramatiska förändringar på området då hus 

C nu rivits. Saneringen sköttes av Ocab och markentreprenören Wixner & 

Rödin har skött rivningsarbetet. Massorna har nu sorterats och återfyllts. 

Sedan påbörjas markarbetena för hus B. 

Efter att produktionen varit satt på sparlåga (pga. ovan nämnda rivning av 

hus C) under juli så är nu produktionen i full gång. Råspont, takpapp, läkt 

och tegel är lagt på hus D. Altbergs plåt har även monterat taksäkerheten. 

Alla fönster är monterade och hus D är nu helt tätt. Mattläggarna har anlänt 

och börjar nu lägga matta på plan 3. Välkommen Engstrands Golv! 

Vidare har tornkranen demonterats och transporterats iväg. Nämnas bör 

också det vackra räcket som tillverkats och monterats av Silas Metallkonst 

i hus A.  

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

produktionsområdet.  

Månadsbrev från Skanska Hus Norr projekt Celsiusskolan Augusti 2019 

Vi som är här: 

Från Skanska är det 

nu fyra tjänstemän 

och elva 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 

Göte Norlander 

Mikael Brorsson 

Bertil Norlander 

Sommarjobbare: 

Fanny Högberg 



Vad har hänt i juni och juli 
 

 Råspont, takpapp, läkt och tegel lagt på hus D 

 Golvet på vinden hus D avjämnat  

 Rivning av hus C 

 Sortering av massorna från hus C 

 Radiatorer monterade i hus D 

 Ventilation dragen plan 2 hus D 

 Bärverk till undertak monterade plan 3 hus D 

 Fönster monterade på nya delen hus D 

 Räcke (konstnärlig utsmyckning) monterat i hus A (etapp 1) 

 Hissgrop hus B gjuten 

Vi som är här 

forts.: 

VS (Bravida): 

Jonas Eriksson  (LM) 

Vent (Bravida): 

Håkan Grundsten (LM) 

El (Midroc): 

Patrik Östlund (LM) 

Robert Englund 

Murare (Söderlunds)  

Tomas Arvidsson  

Målare 

Sölve Magnusson 

Alf Davidsson 

Ulrik Hedqvist 

Träarbetare (inlånade): 

Martin Mattes 

Daniel Persson 

Robert Persson 

Mark  

(Wixner och Rödin): 

Thomas Schelin 

Simon Liw 

Linus Söderman 

Tommy Dolk 

Mats Johansson 

 

Kranförare (Kran-Mats): 

Mats Norell 

Undertak 

(Takringen): 

Rolf Hedqvist 

Tony Bergström 

Golv (Engstrands) 

Mattias Hansson 

Hans Setterbrant 

Lite kontraster i projektet. Till vänster ses skelettet av hus C under pågående rivning. Till höger 
ses korridoren på våning 3 i hus D där undertaksplattor monterats.  

Till vänster arbetas det på hissgropen och till höger ses nämnda hissgrop 
från ovan efter gjutning.  



Morgonmöte 

Anders Persson och Johan 

Strandberg håller  

morgonmöte 06.45. Det är 

nu en skapligt stor skara på 

40 personer på plats.  

Murare, elektriker, målare, 

undertaksmontörer,  

golvläggare och rörmokare 

är nu konstant närvarande.  

Ju fler vi är ju viktigare är det 

att vi vet vilka  

moment våra kollegor utför. 

Samt att vi vet vilka våra nya 

kollegor är, och vilka risker  

deras arbete skapar. Allt för 

en säker produktion. 

 

 

 

Första träffen efter semestern. Till vänster ses personalen från Skanska och Rotebergs 
Byggservice samt Kran-Mats planera framdriften. Till höger ses Anders Persson leda det 
första morgonmötet.  

Vad händer i augusti  
 Grundarbete hus B 

 Mattläggning hus D 

 Yttre målning av hus A  

 Invändig och utvändig målning av hus D 

 Ventilationsarbete våning 4 hus D 

 Fönstersalning hus D 

 Undertaksmontage hus D 

 Montage av porslin hus D 

 Rivning av ställning  

 Iordningställande av ytor/finplanering för gång– och cykelväg 

Till vänster ses stålreglar för innerväggar på plan 2 i hus D. Till höger ses taket på 
vinden innan lösullsisolering och gipsning.  



Aktuella störningar & risker 
En ny gång– och cykelväg håller på att anläggas och under iordningställande sker passagen via Sporthallsvägen 

3-5. Från väster längs norra fasaden har en  

temporär väg till matsalen enligt bild nedan gjorts i ordning.  

Vidare kommer det bli väldigt mycket buller och andra störande ljud under de närmaste veckorna. Det kommer 

vara som värst tills grunden är färdigställs men fortgå ända tills stommen är monterad. Sen är förhoppningen att 

ljudnivån kan minska. Åtgärder för att minska ljud i stomme har vidtagits.  

 

Väg från väst längs norra fasaden till matsalen.  


