
CELSIUSSKOLAN 

T.v. trappen upp till vinden är nu helt färdigställd. Till höger syns de mäktiga  
ventilationskanalerna på vinden. 

Julrush i produktion 
Nu närmar sig julen med stormsteg och då även projektets slutbesiktning. 

Etapp 1 är beräknad att slutbesiktigas den 20 december. Så nu brinner det 

i knutarna och därför är det fortsatt många hantverkare på plats för att få till 

det sista. I novembers månadsblad nämndes att det varit 51 personer på 

plats en arbetsdag, detta slogs i början på december. Då var det hela 55 

personer närvarande.  

Trappan vid södra entrén är nu rest och monterad. På insidan har  

innerdörrar hängts på våning tre och fyra. Alla golv är nu flytspacklade och 

nu påbörjas läggning av mattor på plan 1. Ventilationen på vinden är nu 

färdigställd och den sista gaveln har isolerats. Certego AB kommer utföra  

låsmontaget med start tisdag vecka 50. Samma dag anländer  

Dala Metallpartier och påbörjar montaget av de tillverkade metallpartierna.   

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

produktionsområdet. Det är, som bekant, en arbetsplats där det är förenat 

med risk att uppehålla sig, och säkerheten är vårt viktigaste fokusområde!  

En riktigt God jul önskas alla inblandade! 
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Vi som är här: 

Från Skanska är det nu 

tre tjänstemän och åtta 

träarbetare närvarande 

på skolan. Vidare har 

det fyllts på med  

yrkesarbetare från  

projektets partners enligt 

nedan: 

Produktionschef:  

Ulf Arnell 

Arbetsledare:  

Anders Persson 

Projektingenjör:  

Erik Roos 

Träarbetare (Skanska): 

Lars Bro (lagbas)  

Jörgen Hålldin 

Mats Persson 

Anders Österberg 

Leif Svarfvar 

Rolf Pettersson 

Staffan Ingesson 

Seraphin Kayembe 

José Murillo 

 

God jul och gott nytt år!! 



Vad har hänt i november 
 Resning av samtliga innerväggar plan 1 

 Ljudabsorbenter monterade i musikdelen plan 1 

 Spacklat och målat på plan 1 

 Färdig dragning av VS, ventilation och el plan 2 och 3. 

 Takpannor lagda på Hus B 

 Ställning och väderskydd nermonterad Hus B 

 Snörasskydd monterat 

 Trapphus södra entrén monterat 

 Ställningsmontage runt södra trappan påbörjat 

 Färdigställande av mattläggning plan 2 och plan 3 

 Bärverk till undertak monterade på plan 2 och 3.  

 Öppningskarmar och dörrkarmar monterade på plan 3. 

 Socklar och foder satt på plan 3 

 Träglaspartier monterade på plan 3  

 Schakt för kulvert på innergården och för nybyggnad norr om Hus D  

 Utrymningstrappan Hus D flyttad 

Vi som är här 

forts.: 

Lärling (Skanska): 

Ruben Stålberg 

VS (Bravida): 

Jonas Eriksson  (LM) 

Felix  Parkman-Lind 

Tomas Persson 

Pär Andersson 

Sven-Erik Berglin 

Vent (Bravida): 

Håkan Grundsten (LM) 

Jonas Persson 

Joakim Forshus 

El (Midroc): 

Jens Östlund (LM) 

Patrik Östlund 

Johan Jonsson 

Samuel Söderlind 

Robert Englund 

Johan Rydbeck 

Mattias Wannqvist 

Jonas Hedin 

Murare (Söderlunds): 

Tomas Arvidsson 

Träarbetare (inlånade): 

Martin Mattes 

Daniel Persson 

Magnus Frisk 

Dennis Svedjewik 

Anton Bodin 

Linus Wedin 

Anders Berg 

Mattias Träff 

Göran Lundh 

Johnny Andersson 

Mark (Wixner och Rödin): 

Thomas Schelin 

Per Bergqvist 

Torbjörn Flordal 

 

T.v. ses träglasparti till elevhälsan monterat. 
T.h. ses Anton Bodin från Hälsingekusten skruva gips medans kollegan Dennis Svedjewik 
förbereder gipsskivorna för montage.  



Vi som är här 

forts.: 

Plåtslagare (Altbergs Plåt): 

Lars Altberg 

Leif Altberg 

Erik Westberg 

Jan Karlsson 

Målare (Söderlunds) 

Ulrik Hedqvist 

Andebrhan Haylemickael 

Marika Gunnilstam 

Per Johansson 

Anders Wäng 

Kranförare (Kran-Mats): 

Mats Norell 

Golv  

(Golv & Kakel gävleborg): 
Usama Wasouf 

Youseff Mustafa 

Dennis Rehn 

Urban Legeryd 

Henrik Härdin 

Undertak (Akustik  

Montage i Söderhamn): 

Kent Jonsson 

Lennart Karlsson 

Gino Garcia 

Daniel Persson gipsar tak med Leif Svarfvars innovativa hjälpmedel till skruvdragaren. 
Till höger ses bild från RWC, en monterad toalettstol med integrerade armstöd. 

Vad händer i december 
 Färdigställande av spacklings– och måleriarbeten 

 Färdigställande av mattläggning Plan 1 

 Kakelsättning samtliga wc. 

 Montage av metallpartier 

 Installation av trapphiss 

 Färdigställande VS, ventilation och el 

 Fortsatt montage av undertak.  

 Montage av öppningskarmar och innerdörrar  

 Resning av Kerto-balkar södra entrén Hus A  

 Samordnad provning och slutbesiktning 

Frånvänster: Radiatorer och kabelkanaler installerade i elevhälsan, golvmatta lagd i korridor på våning 2, ställning i trapphuset för 
målning och slutligen ses Kran-Mats lyfta in kök med stadig hand. 



Aktuella störningar & risker 
Håltagning av mindre dimensioner kommer fortsatt förekomma, så ljudnivån kommer bestå. 

Det har nu dragits igång med ganska omfattande markarbeten på ett flertal platser. Detta kommer påverka  

verksamheten. Markarbeten för nya plattan norr om Hus D kommer inledas. Vidare kommer även schaktarbeten 

för ny utrymningsväg för skyddsrum och ny entré till museiförrådet utföras. Se bilder nedan på nämnda platser.  

I januari kommer även rivningsarbeten i och runt Hus E att inledas. Detta medför mycket transporter och ljud.  

På bilden ovan syns den norra delen av Hus D, här kommer schaktarbeten för ny platta att inledas.  

Ovan ses den södra sidan av Hus D. Här kommer  
schaktarbeten utföras för ny utrymningsväg från skyddsrum 
och ny museiförrådsentré.   


