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INOMHUSLUFTSGRUPPENS PROTOKOLL 
 
Tid: Fredag den 16.12.2022 kl:08:30 – 09.02 
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/teams 
  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 

Mötets öppnas kl. 8.30 och konstateras närvarande. 

2. Förra mötets PM 
Godkändes. 

3. KYK (tidigare ärende) 
Aktuellt: B-huset rum 103. Dålig luftkvalitet. Symtom: kliande hud. 

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

upplevs. 

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

 

Ingen orsak till lukt hittats. B huset kollas på nytt efter jullovet då utrymmena 

varit stängda en längre tid 

En ny anmälning gjord av en person gällande rum 106 och 139. Rösten 

försvinner efter en kort stund i utrymmet och leder även till hosta. 

Görs platsbesök. 

 

4. Ekparkens skola (tidigare ärende) 
Aktuellt: Verksamheten torde flytta till andra utrymmen i februari 2023. Om utrymmena 
skall användas bör man ge akt på att det inte finns ventilation i dem och att man 
beaktar det i användningen. 
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5. Kiilan koulu (tidigare ärende) 

Aktuellt: Ny anmälan gjorts gällande rum 217. 

Rännor putsade. Luftläcka upptäckt i elementfogar. Kollas noggrannare upp. 

 

6. EHS (tidigare ärende) 
Aktuellt: Anmälan rum 114 instängd luft och luften överlag dålig speciellt i 

gymnastiksalen. Dammigt p.g.a. renoveringen. 

Åtgärder: I rum 114 och gymnastiksalen görs en grund städning under jullovet om 

resurser finns. Gjutning av golven skall påbörjas vilket torde minska på dammet. 

 

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. Tina påminner berörda. 

 

9. Svartå skola (tidigare ärende) 
Aktuellt: Dålig lukt kom från avloppet. Har följts upp och efter kontrollbesök (nästa 

vecka) informeras vårdnadshavare om läget. 

 

10. Raseborgsvägen 5 (tidigare ärende) 
 Aktuellt: Alla luftflödes resultat normala. Avvaktar med att avskilja utrymmena. 

 

11. Inomhusluftgruppens protokoll 
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. Österbo daghem 

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

Dålig luft, irriterade ögon och heshet. 
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Åtgärder: Besök på plats. Värmen hög i andra våningen. Fastighetsskötare justerat 

värmen. Många grejer på golvet i källarvåningen som ev. kan försvåra städningen. 

Följes med och bör ev. minskas på grejer. 

 

13. Hakarinteen koulu 
Källarlukt i rum 136.  

Åtgärd: kollas upp. 

 

14. Övriga ärenden 
Staden fått beröm för rena utrymmen. Tack till städsidan. 

Tina tackar gruppen för samarbetet och önskar God Jul och Gott Nytt År. 

 
                    / Yvonne Carlberg 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


