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INOMHUSLUFTSGRUPPENS MÖTE 
 
Tid: Fredag den 11.11.2022 kl:08:30-9.10 
Plats: Smedjan / Teams 
 
Deltagare:  Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande 

  Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, sekreterare  
  Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef  
  Catharina Lindström, fastighetschef 
  Tony Lindqvist, VVS-ansvarig 
  Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare 
  Timo Tenhunen, timmerman 
  Camilla Flinck, städchef  
  Tove Wide, chefsläkare 
  Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig  
  Piia Hasselberg, arbetarskyddsfullmäktig  
  Johanna Holmberg, hälsoinspektör  
  Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen  
  Katja Ristikartano, företagshälsovårdare/ teams 
  Robert Holmström, förman, fastighetsservice 
  
 
1. Mötet öppnas 

Mötet öppnas kl. 8.32 och konstateras närvarande. 

2. Förra mötets PM 
Godkändes. 

 

3. KYK (tidigare ärende) 
Aktuellt: Vattenläckage i B-huset, torkning färdig. Torde vara målat men osäkert om det 

är klart. Tre nya anmälningar inkommit: 

a. B-huset rum 103. Dålig luftkvalitet. Symtom: kliande hud. 

b. B-huset aulan och korridoren. Unken luft, luktar avlopp och allergiska symtom 

upplevs. 

c. A-huset rum 028. Äcklig lukt i matsalen som upplevs bli värre årligen. 

Kanalerna granskade och orsaken till lukten inte hittats. Anslutningar tätade 

även på gården.  

Undersökningar i huset fortsätter.  

 

4. Ekparkens skola (tidigare ärende) 
Aktuellt: Ventilationen skall kollas! Realtidsmätare ännu inte lediga. 
Arbetshälsoinstitutets gräns för inomhusluften underskrids och utrymmena anses 
trygga. Detta hindrar inte att känsliga personer kan få symtom. Arbetarskyddet kommer 
inte att begära tilläggsåtgärder. 
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5. Kiilan koulu (tidigare ärende) 

Aktuellt: Mätresultat klara. Lotta kollar med STUK om personalen kan använda WC 

utrymmet men att det annars hålls stängt. STUK ansåg att det inte är hälsovådligt att 

vistas i utrymmet kortare tider. Ny anmälan gjorts gällande rum 217 Nytt besök görs. 

 

6. EHS (tidigare ärende) 
Aktuellt: Tryckförhållandena har kontrollerats och ställts in på nytt. Noggrann städning 

av handarbetssalen efter renoveringen. Renoveringen beräknas vara klar i mars-april. 

Ny anmälan rum 114 instängd luft och luften överlag dålig speciellt i gymnastiksalen. En 

fläkt har inte fungerat som den skall men är nu i skick vilket på sikt borde få 

tryckförhållandena bättre. Följes med. 

 

 

7. Västerbyskola (tidigare ärende) 
Aktuellt: Luftmätningar inte gjorda pga. årstiden. 

 

8. Inomhusluftstemperaturen. (tidigare ärende) 
Aktuellt: Tina N bett lista över daghem som led av sommarvärmen 2022. 

Listan inte ännu klar. 

 

9. Svartå skola (tidigare ärende) 
Aktuellt: Dålig lukt kom från avloppet. Har åtgärdats. Skall följas upp och efter 

kontrollbesök informeras vårdnadshavare om läget. 

 

10. Raseborgsvägen 5 (tidigare ärende) 
 Aktuellt: Dålig inomhusluft. Kontrollmätningen gjord och borde vara i balans. Vån 1. är 

luftflödet +34% och i vån 2 är det normalt. Utredningar gör om en mellanvägg mellan 

gamla och nya delen kan byggas? Alla kanaler putsade och fiber avlägsnat. 

Under företagshälsovårdens arbetsplatsbesök upptäcktes levande blommor som kan 

innehålla mögelsporer i myllan. Rekommenderades att avlägsna dem. 

 

11. Inomhusluftgruppens protokoll 
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Aktuellt: Skickas åt enhetschefen. Tina kollar om det går att sätta namnet på 

enhetschefen i enkäten i Webropol. Detta är inte ännu flyttat och planeras vara klart vid 

lårskiftet. 

12. EG 
Anmälan om kall luft i klassrum 10 har gjorts. Saken kollad och 3 av 

ventilationsmaskinernas kretskort var sönder.: De nya kretskorten installerades 

20.10.22. Läget torde vara i skick. 

 
13. Österbo daghem. 

Anmälan inkommit från förskolan (Österby skola, gamla biblioteket i källaren) 

Dålig luft, irriterade ögon och heshet. 

Saken skall kollas upp. 

 

14. Övriga ärenden 
Lenita Pihl från Klassanda kommer och presenterar deras verksamhet på nästa års 

första möte. 

Kämpigt på städsidan då det är personalbrist och har lett till lite klagomål om kvaliteten. 

15. Mötets avslutande. 
Mötet avslutades kl.9.10. 

 
                    / Yvonne Carlberg 
 

 

 
 
 
 
 
 


