
CELSIUSSKOLAN 

Till vänster ses norra delen av hus B, den befintliga delen. Där ska nu golvet avjämnas. Till 
höger ses bakom ställningen fasaden på den södra sidan. Det mesta av panelen är nu satt.  

Turbulenta tider 
Vad snabbt allt vänder. Vid det förra månadsbladet var rubriken Mot ljusare 

tider. Lite visste alla då om Corona eller covid-19. Mycket information  

kommer men det är omöjligt att säga hur samhället kommer påverkas av 

detta. Detsamma gäller även produktionen. Denna pandemi är givetvis så 

mycket större än just detta bygge. Alla hoppas nu på att detta drar över 

snabbt och att våra samhällen återgår till det normala. Vilket som är hälsan 

alltid det viktigaste.  

Produktionsmässigt har det hänt väldigt mycket i hus B. Det mesta av  

saneringsarbetet är nu gjort. Vidare är hissen är monterad och besiktad för 

byggkörning. Innerväggsmontaget har gått framåt i en väldig fart så många 

väggar är nu spacklade, grundade och målade. Golvmattorna har anlänt till  

arbetsplatsen och under vecka 13 påbörjas golvläggningen. Massagolvet i 

diskrummet är påbörjat och färdigställs på fredag vecka 12.  

Under denna vecka kommer både lösullsisolering och flytspackling  

påbörjas och slutföras.   

 

Tyvärr har elever tagit sig in på produktionsområdet de senaste veckorna. 

Det är en arbetsplats där det är förenat med risk att uppehålla sig,  

och säkerheten är vårt viktigaste fokusområde! 

Månadsbrev från Skanska Hus Norr projekt Celsiusskolan Mars 2020 

Vi som är här: 

De personer som för  

tillfället är aktiva på 

arbetsplatsen. 

Produktionschef:  

Olov Linck 

Arbetsledare:  

Anders Persson 

Johan Strandberg 

Projektingenjör:  

Erik Roos 

 

Träarbetare: 

Lars Bro (lagbas)  

Leif Svarfvar (lagbas) 

Jörgen Hålldin 

Mats Persson 

Anders Österberg 

Rolf Pettersson 

Seraphin Kayembe 

José Dalinson Murillo 

Kevin Rosdahl 

(skolelev) 

VS (Bravida): 

Jonas Eriksson (LM) 

Tomas Persson 

Vent (Bravida): 

Håkan Grundsten (LM) 

 



Vad har hänt i februari 
• Montage av ventilation  

• Håltagning 

• Lösullisolering i vind  

• Hiss färdigställd 

• Spackling av innerväggar 

• Målning av innerväggar 

• El dragen i innerväggar 

• VS dragen i innerväggar 

• Ventilationsarbete nya delen hus B plan 3 

• Radiatorer monterade 

• Sanering hus B 

Vi som är här 
forts.: 

 

El (Midroc): 

Patrik Östlund (LM) 

Robert Englund 

Felix Perersgård 

Tor Petrovic 

Murare (Söderlunds)  

Tomas Arvidsson  

(Söderhamns Fasad) 

Oskar  Svensson 

Per Hillgren 

Fredrik Patroza  

Målare 

Sölve Magnusson 

Alf Davidsson 

Träarbetare (inlånade): 

Martin Mattes 

Anders Johansson 

Erik Nilsson 

Marcus Mickelsson 

Kranförare  

(Kran-Mats): 

Mats Norell 

Håltagning (PP): 

Tomas Lantz 

Åke Dahlberg 

Plåt (Altbergs) 

Leif Altberg 

Erik Westberg 

Jan Karlsson 

Kolfiber & massagolv 

(Pierre Entreprenad) 

Mårten Friskman 

Ernst Larsson 

Undertak (Takringen) 

Tony Bergström 

Jörgen Kareliusson 

 

Flitens lampa lyser. Till vänster ses spacklade gipsväggar slipas och till höger ses ventilationsrör 
kapas. Det händer mycket varje dag i hus B.  

Till vänster ses ett av arbetsrummen för personalen. Till höger ses diskrummet förberedas för  
läggning av massagolv. Påbörjat med läggning runt golvbrunnar.  



 

 

 

Visuell styrning 

På bilden nere till höger 

ses tavlan för visuell  

styrning av arbetsplatsen. 

Den används dagligen för 

att styra produktionen och 

informera om hur  

respektive yrkeskategori 

ligger till, vad de gör och 

hur lång tid det beräknas 

ta. Ovan tavlan ses också 

papper med de fem  

frågorna som alla  

yrkeskategorier svara på 

vid morgonmötet.  

På tavlan finns även  

leveranskalender och 

tillbudsrapportering. Vid 

passerad dag utan olycka 

sätts grönt kryss. Vid  

tillbud eller olycka sätts 

gult respektive rött kryss. 

Eventuella tillbud och 

olyckor rapporteras  

omgående till Skanskas 

centrala databas. Denna 

månad är det — som  

oftast — helt grönt.  

Grönt är väldigt skönt att 

se.  

Till vänster ses trappan i det som ska bli ”skolans hjärta”. Till höger ses hissfronten på våning 2.  

Vad händer i mars  
• Fortsatt innerväggsmontage 

• Flytspackling befintliga delen hus B 

• Sätta panel på södra sidan hus B 

• Spackling och målning av innerväggar 

• Läggning av massagolv i diskrummet 

• Dragning av el i innerväggar 

• Dragning av VS i innerväggar 

• Fortsatt ventilationsarbete  

• Nytt tak för aulan 

• Rivning av ställning 

• Tillverkning av gradängtrappa  

• Påbörja undertaksmontaget 

• Påbörja golvläggningen 

Till vänster ses den 
visuella tavlan som 
används för  
produktionens  
framdrift i projektet. 



Aktuella störningar & risker 
Håltagningen fortsätter men minskar nu för var dag. Dock får verksamheten fortsatt stå ut 

med dessa ljud ytterligare ett tag. 

Ställningen utanför hus D (se bild nedan) kommer rivas, så utgången kommer vara avstängd 

under demontaget.   

Ställningen kommer rivas, inom den svart rutan syns ställning vid entrén till hus D. 


