
 
 
 
INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM 
 
Tid: torsdag den 12.1.2023 kl:08:32 – 10.04. 
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  
  Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig 

  Robert Holmström, förman, fastighetsservice   
  Katja Ristikartano, företagshälsovårdare/teams 
  Johanna Holmberg, hälsoinspektör  

  Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen  
  

  
  
 
1. Mötet öppnas 

Mötet öppnas kl. 8.32. 

Lenita Pihl från Klassanda välkomnas. Lenita informerade om uppföljningstjänsten för 

luftkvaliteten i skolan. Behov av denna tjänst finns inte för tillfället. 

 

2. Förra mötets PM 

Godkändes. 

 

3. KYK (tidigare ärende) 

Aktuellt: B-huset: unken luft, luktar avlopp och allergiska symtom.  

Nytt vattenläckage i B-huset. Runnit till källaren. Utrymmet skall torkas och ny 

batterilinje skall byggas. 

 

4. Ekparkens skola (tidigare ärende) 

Aktuellt: Verksamheten torde flytta i februari. Nya hyresgäster bör uppmärksammas om 
den bristfälliga ventilationen. 
 

5. Kiilan koulu (tidigare ärende) 

Aktuellt: Ny anmälan gjorts om rum 217. Oklart om luftläckan kollad. 

 

6. EHS (tidigare ärende) 

Aktuellt: Rum 114 och gymnastiksalens luft dålig och dammigt p.g.a. renoveringen.  



 
 

Gymnastiksalen städad och dammet rengjort med SkyVac högre upp. Rum 114 

ostädad p.g.a. att skolpersonalen hade fullt med saker i utrymmet vilket inte 

möjliggjorde städning. 

Rektor Maria Riska (EHS) skulle delta i mötet men fick akut förhinder. Gruppen träffar 

henne snarast. 

7. Västerbyskola (tidigare ärende) 

Aktuellt: Luftmätningar ännu inte gjorda p.g.a. årstiden. 

 

8. Inomhusluftstemperaturen. (tidigare ärende) 

Aktuellt: Tina N har inte fått någon lista ännu. 

 

9. Svartå skola (tidigare ärende) 

Aktuellt: Dålig lukt? Kom från avloppet. Fastighetsskötare kollar regelbundet att 

avloppsbrunnen inte tokar. Catharina och Tina skickar ett meddelande till 

vårdnadshavare. 

 

10. Inomhusluftgruppens protokoll 

Aktuellt: Skickas åt enhetschefen. Tina meddelar att det är på slutrakan. 

 

11. Österbo daghem. (förskolan) 

Aktuellt: Värmen justerad i andra våningen. Många grejer som kan försvåra städning. 

Följes med. 

12. Hakarinteenkoulu. 

Källarlukt i rum 136. I Freesis fortlöpande realtidsmätning kan man se att luftkvaliteten 

är bra (96%) då inomhusluftsgruppen kollade läget. Det finns även en luftrenare i 

rummet. Rektor kan när som helst kolla aktuella värdet. (Tony ger info pånytt) 

 

13. Övriga ärenden. 

Anmälan om dålig inomhusluft från Hagahermmet inkommit. Ventilationen nyss 

rengjord men gamla maskiner kan påverka. Följes med. 

 

14. Mötets avslutande. 

Mötet avslutades kl. 10.04. 

  

              / Yvonne Carlberg 


