
CELSIUSSKOLAN 

Till vänster ses Niklas lasta säck för deponi. Alla dessa förslutna säckar innehåller  
asbestkontaminerat material. Ger en bra bild av vilka mängder det är. Totalt har 15 ton asbest 
sanerats och då är arbetet inte klart. Till höger ses avspärrade rum i hus B där sanering pågår. 

Julen närmar sig 
Julen närmar sig nu snabbt men sett till vädret har väl inte julkänslan riktigt 

infunnit sig. Förhoppningsvis kommer det lite snö innan jul så det blir en vit 

jul. Eleverna får ett välförtjänt jullov och detsamma gäller väl nästan även  

verksamheten samt produktion. Om än inget lov så är det ju många röda 

dagar vilket ger lite längre ledighet än vanligt. Produktionen kommer vara 

igång under mellandagarna men i mindre skala. God jul till Er alla!  

Sedan sist har tegel lagts på den södra delen av taket på hus B. Vidare har 

fönster monterats på den södra fasaden så nu är det inte långt kvar innan 

huset är tätt. Tråkigt nog har vi funnit ännu mer asbest så stora mängder 

material har fått sanerats. På träarbetarsidan har förstärkning från HB Bygg 

tillkommit. Välkomna!    

Vidare har det nya fina metallpartiet till hus D utsatts för skadegörelse.  

Så oerhört tråkigt. De nya fina lokalerna förtjänar en bättre behandling än 

så. Förhoppningsvis kommer det fram vilka de skyldiga är.  

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

produktionsområdet. Det är en arbetsplats där det är förenat med risk att 

uppehålla sig, och säkerheten är vårt viktigaste fokusområde! 
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Vi som är här: 

Nedan listas de  

personer som för  

tillfället är aktiva på 

arbetsplatsen. 

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 

God jul och gott nytt år! 



Vad har hänt i november 
 Slutintyg för hus D 

 Färdigt montage av södra taket på hus B 

 Färdigställande av ytterväggar hus B 

 Fönstermontage i hus B påbörjat  

 Rivning i befintlig del hus B 

 Sanering av asbest i hus B 

 Montage av ventilation  

 Håltagning och  

 Bättringsarbeten i hus A 

 Verksamhetsanpassningar i hus A 

 Stål- och kolfiberavväxlingar monterade i hus B. 

 Väderskydd på norra delen monterat 

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 

Träarbetare (inlånade): 

Martin Mattes 

Robert Persson 

Erik Nilsson 

Andreas Hergefeldt  

Robin Jansson 

Marcus Mickelsson 

Elias Skoglund (lärling) 

 

Kranförare (Kran-Mats): 

Mats Norell 

Håltagning (PP) 

Tomas Lantz  

Stomme (Sjölins Smide) 

Roger Kring 

Dan Olsson 

Sanering (Ocab) 

Niklas Hansson 

Carl Nyberg 

Tommy Lindow 

Carina Åkerblom 

Den södra fasaden av hus B. Panel och fönster börjar komma på plats. 



Skyddsrond 

Skyddsrond genomförs 

veckovis där  

arbetsplatsen minutiöst 

gås igenom. Tisdagar går 

arbetsledarna  

tillsammans med  

skyddsombud en  

skyddsrond. Ett digitalt  

skyddsrondsprotokoll  

används och vid  

uppmärksammad risk 

bokförs detta genom  

fotodokumentation och 

risken betygssätt efter hur 

allvarlig den anses.  

Ansvarig för att åtgärda 

utses, och mail skickas 

då direkt till denne.  

Berörd person åtgärdar 

anmärkningen och 

”släcker” den i appen. Ett 

skyddsombud känns igen 

genom den gröna  

hjälmen.  

Till vänster ses täckta fönster in mot aulan på plan 3. Till höger ses träarbetare  
sysselsatta med ytterväggen mot hus D.  

Vad händer i december/januari  
 Sanering av asbest 

 Färdigt montage av tak 

 Färdigställande av ytterväggar  

 Färdigt fönstermontage  

 Rivning av befintlig del (norra delen hus B) 

 Montage av ventilation  

 Fortsatt håltagning 

 Lösullisolering i tak  

 Flytspackling  

 Provisoriska lokaler för hemkunskap iordningställs 

Fönster monterade på våning 3. De stora vackra ljusinsläppen är lika som i  
tidigare etapper. Liksom tidigare levereras fönsterna från SP.  



Aktuella störningar & risker 
Håltagningen pågår för fullt, vilket innebär exponering av buller och störande ljud.  

Rivning av taket på norra sidan av hus B innebär ökade transporter. Likaså kommer antalet bilar in mot låg– och 

mellanstadiedelen att öka, tills de provisoriska hemkunskapslokalerna är helt iordningställda. Dock kommer en 

person att gå med transporten för att minska riskerna.  

Väg till matbespisningen för låg–, mellan– och gymnasieeleverna är nu den norra vägen. Tidigare har eleverna 

tagit den södra vägen till matsalen, men den norra vägen ska nu användas. Se bild till vänster nedan.  

Nedan till höger ses bild från skadegörelsen av hus D. Riktigt tråkigt att de nya lokalerna blir vandaliserade.  

 

Till vänster ses en lättare skiss på huskropparna i Celsiusskolan.  Hus A, D och E är färdigställda. Hus B har påbörjats. Pilar-
na anger den nya vägen för till matbespisningen. Till höger ses sönderslaget ytterparti.  


