
CELSIUSSKOLAN 

Polisbil på plats efter inbrottet.  

Inbrott och stommontage 
Efter att ha varit förskonade från stölder och sabotage så hade  

arbetsplatsen en tråkig påhälsning av inbrottstjuvar i slutet av september. 

En container bröts upp och en mängd verktyg stals. Tråkigt att bli bestulen 

och tråkigt för yrkesarbetarna att vara utan verktyg. Vid en sådan här  

händelse får ju även arbetsledningen lägga mycket tid på inventering och 

annat administrativt arbete, tid som skulle kunna läggas på mer  

värdeadderande uppgifter. Händelsen är givetvis polisanmäld och vissa 

spår är säkrade.   

Runt hus B pågår stommontage för fullt. Detta gör att det ljudliga  

markarbetet minskat något i omfattning. Tack för visad förståelse och för 

tålamodet!  

I hus D har dörrar hängts på plan 1 och 3. Karmar är satta på samtliga plan 

och dörrarna till plan 2 har ankommit bygget. Vent, rör och el är i slutfasen 

av arbetet och det återstår främst kompletteringar. Golvet är lagt i hus D 

och Engstrands Golv har lämnat bygget för denna gång.  

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! 

Månadsbrev från Skanska Hus Norr projekt Celsiusskolan Oktober 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 



Vad har hänt i september 
 Grundarbete hus B 

 Montage av karmar hus D 

 Hängning av dörrar plan 1 och 3 hus D 

 Avgränsande staket mot Woxnan rest 

 Kök monterat i hus D 

 Golvmattor lagda i hus D 

 Ventilationsaggregaten inkopplade i hus D 

 Toalettporslin och beslagning monterat 

 Omklädningsrummen i hus A färdigställda och besiktade 

 Undertak monterat i hus D 

Vi som är här 

forts.: 

VS (Bravida): 

Jonas Eriksson  (LM) 

Vent (Bravida): 

Håkan Grundsten (LM) 

El (Midroc): 

Patrik Östlund (LM) 

Robert Englund 

Johan Jonsson 

Murare (Söderlunds)  

Tomas Arvidsson  

Målare 

Sölve Magnusson 

Träarbetare (inlånade): 

Martin Mattes 

Daniel Persson 

Robert Persson 

Mark  

(Wixner och Rödin): 

Thomas Schelin 

Simon Liw 

 

Kranförare (Kran-Mats): 

Mats Norell 

Undertak 

(Takringen): 

Rolf Hedqvist 

Tony Bergström 

Stomme (Sjölins Smide) 

Roger Kring 

Joel Eriksson 

Dan Olsson 

Anders Larsson 

 

I vackert väder ses det nya staket mot Woxnan.  

Kök till NO-salarna. Till vänster ses vitrinskåpen och till höger ses katedern i den ena av 
salarna.  



Arbetsberedning 

Vissa arbetsmoment 

inom produktionen kräver 

arbetsberedning.  

Arbetsledning och  

yrkesarbetare sitter då  

tillsammans och går  

igenom produktionen  

innan start. Detta för att 

identifiera arbetsgång, 

resurs– och  

materielbehov. Vidare 

identifierar man vilka  

risker som kan  

uppkomma och hur dessa 

elimineras 

Arbetsberedning pågår. Till vänster ses Jörgen Hålldin gå igenom bygget av en 
stentrappa. Till höger ses (nästan) färdigt resultat.   

Vad händer i oktober  
 Stommontage hus B 

 Kompletteringar el, ventilation och rör hus D 

 Montage av inre träglaspartier 

 Montage av beslagning på dörrar hus D 

 Slutbesiktning trapphiss länkbyggnad mellan hus D och E 

 Montage av yttre metallpartier hus D 

 Uppstart av takmontage — sektioner byggs på marken 

 Montage av stentrappa utanför hus B 

 Flytt av lilla matsalen till hus A  

 Montage av blockväggar för hus B 

Gjuten platta och påbörjat montage av stålstomme. Till höger ses stommen till hisschaktet.  



Aktuella störningar & risker 
Det kommer bli väldigt mycket buller och andra störande ljud under de närmaste veckorna. Det kommer vara som 

värst tills markarbetena på innergården är färdigställda. Buller och oljud kommer fortgå ända tills stommen är 

monterad. Sen är förhoppningen att ljudnivån kan minska. Åtgärder för att minska ljud i stomme har vidtagits.  

Ny väg till matbespisningen för gymnasieeleverna. Tidigare har gymnasieeleverna tagit den södra vägen till  

matsalen, men från och med vecka 45 så ska vägen norr om skolan användas. Se bild nedan. 

 

 

Ovan ses en lättare skiss på huskropparna i Celsiusskolan.  Hus A och E är färdigställda. Hus D närmar sig färdigställande 
och hus B har påbörjats. Pilarna anger den nya vägen för gymnasieeleverna till matbespisningen.  


