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INOMHUSLUFTSGRUPPENS MÖTE
Tid:
Torsdagen den 11.6.2020 kl:08:30.
Plats: Teams
Deltagare:
Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande
Anneli Sandell-Ekman, arbetarskyddschef, sekreterare
Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
Catharina Lindström, fastighetschef
Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare
Camilla Flinck, städchef
Tove Wide, chefsläkare
Henry Gustafsson, arbetarskyddsfullmäktig
Piia Hasselberg, arbetarskyddsfullmäktig
Johanna Holmberg, hälsoinspektör
Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen
Katja Ristikartano, företagshälsovårdare till kl:9:00

1. Mötet öppnas
2. KYK
Tätningsarbeten på mellantaket, A-huset rum 313.
Inga nya anmälningar från personal. Företagshälsovårdens personal i Karis uppmanar att
göra anmälningar ifall de anställda på skolan upplever symptom.
Informationstillfälle är planerat till 9.9 kl:18. Bildningsdirektören, fastighetschefen, VVSansvarige, arbetarskyddsfullmäktige och direktören för hälsoövervakningen deltar.
3. Grabbegården
Från Grabbegården har Jopo-klassen flyttat ut, biblioteket flyttar in i höst. På tredje våningen
kommer musikinstitutet att ha verksamhet. Realtidsmätare installeras då de frigörs. I
bibliotekets kommande utrymmen kommer man att göra mindre arbeten under sommaren.
Utrymmningsvägar, fönster och spiraltrappor ses över.
Inomhusluften kan mätas så att dimensioneringen är riktig innan ibruktagandet av ny
verksamhet.
4. Ekparkens skola
Förfrågan om mätresultatet från realtidsmätningarna. Resultatet inte färdigställt.
5. Karis svenska högstadium, Karis-Billnäs gymnasium
Rektorerna har fått allt material från vårterminens mätningar. Balansering och putsning är genomförd.
Karis svenska högstadium; rektorsbyte från hösten.

6. Hakarinne
Inga nya anmälningar. Undertryck i ett klassrum.
7. Kiilan koulu
Kiilan koulu väntar på realtidsmätare. Två anmälningar från rum 105, angående unken luft.
Upplevd dålig luft i rektorskansliet. Tony kollar.
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8. EHS
Kartläggning slutförd och gås igenom i augusti. Informationstillfälle bör planeras.
12.8 kl:8:30 är förslag för genomgång i inomhusluftsgruppen med Baumedis representant.
9. Labyrinten
Informationen om begränsningar i användandet av ett rum har getts till dagvården. Detta på
grund av att ventilationen inte räcker till, rummet är litet och inte anpassat för många
människor samtidigt (max 6 st). Personalen har mätt temperaturen i rummet.
10. Motionsrådgivningen/Raseborgsvägen 5
Kartläggning av ventilationen är på kommande.
11. Kila daghem
Tre nya anmälningar om dålig lukt. Vattenläckage i övre våningen, en vägg är öppnad.
Problem med skadedjur i grannskapet, bekämpningsprogram.
12. Mentalvårdscentret
Rum 226; luftkonditioneringen blåser för mycket och upplevs för effektiv. Då det är varmt ute
blir kontrasterna stora. Upplevs att avgaser och röklukt kommer in. Det är inte möjligt att
påverka, luften som kommer in påverkas av luften på utsidan.
13. Karis rdg.
Två anmälningar inkommit. Misstänkta tidigare läckage i taket. Borde anmälas via Granlundprogrammet.
Rum 9: lukt av spånskiva.
Rum 8: kloaklukt.
Rum 6: dålig lukt, kallt på vintern, varmt på sommaren, silverfiskar, murkna spjälgardiner.
14. Övriga ärenden
Höstens första möte planeras till 12.8 kl:8:30
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