
CELSIUSSKOLAN 

Till vänster ses Ove Jonsson på taket på hus E. På bilden till höger ses Lars Bro och Kent 
Dahrén från marken inspektera Oves arbete.  

Högljutt sportlov 
Mars månad och sportlov för eleverna på skolan. Inget sportlov för  

personalen på bygget men gynnsamt för produktion med en tom skola. 

Många högljudda moment har kunnat genomförts utan risk att störa  

skolans verksamhet.   

I hus E är mycket av arbetet gjort, nu är det bara ytskikt som ska fixas och 

inredning som ska monteras. Sen är en ny, fräsch lokal för  

slöjdverksamheten redo att tas i bruk. Taksäkerhet har monterats på hus E 

och takpapp har lagts på återvinningshuset av Takringen. I hus D har  

mattor rivits bort och många hål av större dimensioner tagits. Befintliga 

öppningar har murats igen. Avväxlingar vid nya dörröppningar har  

monterats.  

Stommen till nybyggnationen av hus D är nu upphandlad. Det blir som i 

Etapp 1 Sjölins Smide AB från Hudiksvall som levererar stål, HD/F-bjälklag 

och montage.  

En temporär gång– och cykelväg är anlagd norr om byggplatsen och mer 

yta kommer stängslas in. Detta för att underlätta resning av stomme.  

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

produktionsområdet. Nya avspärrningar har gjort vardagen lite mer  

komplicerad men alla sköter sig exemplariskt.   

Månadsbrev från Skanska Hus Norr projekt Celsiusskolan Mars 2019 

Vi som är här: 

Från Skanska är det 

nu fyra tjänstemän 

och åtta 

träarbetare närva-

rande på skolan. Vi-

dare 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 

 



Vad har hänt i februari 
 Innerväggar resta i hus E 

 Flytspackling / avjämning gjorda av golv i hus E och hus B (omklädningsrum) 

 Dragning av ventilation hus E  

 Rör till spånsugen i hus E dragna 

 Färdigställt formning och armering av plintar till hus D 

 Gjutning av plattan till hus D påbörjad 

 Stomme hus D upphandlad 

 El dragen i hus E 

 Mattor rivna hus D 

 Avväxlingar i befintlig del hus D monterade 

 Vind hus D riven 

Vi som är här 

forts.: 

Lärling (Skanska): 

Ruben Stålberg 

VS (Bravida): 

Jonas Eriksson  (LM) 

William Borg 

Vent (Bravida): 

Håkan Grundsten (LM) 

El (Midroc): 

Patrik Östlund (LM) 

Robert Englund 

Murare (Söderlunds): 

Tomas Arvidsson 

Träarbetare (inlånade): 

Martin Mattes 

Daniel Persson 

 

Mark  

(Wixner och Rödin): 

Thomas Schelin 

Simon Liw 

Håltagning  

(PP Såg & Borr) 

Tomas Lantz 

Gunnar Ivarsson 

Kranförare (Kran-Mats): 

Mats Norell 

Från vänster: Murare Tomas Arvidsson från Söderlunds putsar, Maskinförare Thomas 
Schelin anlägger ny GC-väg och slutligen ses Mats Persson visa upp mobil, egensnickrad, 
batteristation.  

Hus D efter rivning. Byggbelysning uppsatt och dörröppningar igensatta.   



Morgonmöte 

På bilden till höger ses 

Johan Strandberg hålla  

morgonmöte. Det är  

produktionschef Olov 

Linck eller arbetsledare 

Johan Strandberg  som 

håller dessa  

morgonmöten.  

Just nu är  

ventilationsmontörer, 

elektriker, rörmokare,  

målare, plåtslagare och 

maskinister på plats.  

Givetvis är även  

träarbetare från Skanska 

och Rotebergs  

Byggservice på plats. 

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. 

Det ökar på med fler och fler yrkesarbetare. Det lyssnas på Arbetsledare  
Johan Strandbergs dagliga genomgång 

Vad händer i mars 
 Golvläggning hus E 

 Montage av bärverk hus E 

 Installation av spånsug hus E 

 Färdigställande av gjutning platta hus D 

 Upphandling av ställning hus D 

 Komplettering el hus E 

 Komplettering ventilation hus E 

 Montage av inredning hus E 

 Återfyllning hus D 

 Påbörjan med innerväggar hus D 

 Upphandling av målare och golvläggare Etapp 2-3 

Till vänster ses elektrikerna Robert Englund och Patrik Östlund och till höger 
ses markarbetaren Simon Liw inspektera schaktet. 



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.  


