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INOMHUSLUFTSGRUPPENS MÖTE AGENDA 
 
Tid: Fredag den 14.09.2022 kl:08:30 
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  
  Robert Holmström, förman fastighetsservice 
  
 
1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades klockan 8.30. 

 

2. Förra mötets PM 
 

3. KYK (tidigare ärende) 
Aktuellt: SYMI har gjort en inspektion i KYK. Klassrum som används till 

specialundervisning upplevs ha dålig ventilation vilket beror på att det i utrymmet finns 

flera elever än det är tänkt. Annars upplevdes läget lugnt. 

Vattenläckage i B-huset; torkningen är färdig och nu byts vattenrör ut så att det inte ska 

bli läckage igen. Efter att vattenrören bytts ut färdigställs utrymmet och kan användas i 

sin helhet. Orsaken till att ”SmartAlarmet” inte fungerat har inte hittats. 

4. Ekparkens skola (tidigare ärende) 
Aktuellt: Ventilationen skall kollas genast när det finns lediga realtidsmätare. 
 

5. Kiilan koulu (tidigare ärende) 
Aktuellt: Lotta kollar med STUK om personalen kan använda WC utrymmet och 

omklädningsrummet, rummet hålls annars stängt. 

En ny anmälan har inkommit gällande rum 217. Utrymmesförvaltningen gör platsbesök. 
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6. EHS (tidigare ärende) 
Aktuellt: Tryckförhållandena har kontrollerats på nytt och nya inställningar har gjorts. 

Det har varit kallt på andra våningen och tilläggsvärme har installerats. Noggrann 

städning behövs i bl.a. handarbetssalen efter att renoveringen är färdig.  

 

7. Västerbyskola (tidigare ärende) 
Aktuellt: Luftmätningar görs senare under hösten. 

 

8. Stadshuset (tidigare ärende) 
Aktuellt: Inställningar är gjorda och effekten höjts med 8%. 

 

9. Inomhusluftstemperaturen. (tidigare ärende) 
Aktuellt: Anmälning om att det är för varmt i daghemmen under sommaren har 

inkommit. Tina ber om en lista över de daghem som har sommaröppet så att vi kan 

reda ut hur problemet kunde åtgärdas för kommande somrar. 

 

10. Svartå skola (tidigare ärende) 
Aktuellt: Robert H har varit på plats och den dåliga lukten kom från avloppen. Problemet 

har åtgärdats och kommer att uppföljas. 

 

11. Raseborgsvägen 5 (tidigare ärende) 
 Aktuellt: Kontrollmätning beställd, har ännu inte fått tidpunkten för när den görs. 

 

12. Björkebo daghem (tidigare ärende) 
Aktuellt: Avdelning Solrosens lukt berodde på stanklåsen. Problemet har åtgärdats. 

13. Simhallen 
Aktuellt: En ny anmälan har inkommit gällande mögellukt vid det s.k. kansliet. Det är 

frågan om ett rätt så litet utrymme som flera människor jobbar i. Platsbesök har gjorts, 

då ingen lukt.  

 

14.  Inomhusluftgruppens protokoll 
Aktuellt: Protokollen skickas ut åt enhetschefen även i fortsättningen, men på 

blanketten läggs till en punkt där den som gör anmälan ska skriva in chefens namn. 

Tina utreder om det är möjligt att göra enkäten via webropol. Viktigt att påminna 
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enhetscheferna om att de ska informera sin personal om inomhusluftsgruppens 

åtgärder. 

 

15. EG 
Aktuellt: På torsdag 20.10.2022 bytes kretskorten ut.  

 

16. Övriga ärenden. 
Diskussion om att sänka rumstemperaturen i stadens fastigheter till 19 grader (gäller 

inte alla fastigheter ss. daghem) 

Vårens mötestider: 12.1, 17.2, 16.3, 14.4, 12.5 

 

17. Mötet avslutades 8.10 

 
Tina Nordman 

 

 

 
 
 
 


