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Möte med vårdnadshavare på Vibyskolan  

Datum: 2019-03-06 

Deltagare från Håbo kommun:  

Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 

Lena Norrman, verksamhetscontroller  

Michael Andresson, byggprojektledare 

Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 

Ingeborg Moestam, rektor Futurum/Viby 

Anette Möllergren, förskolechef Viby förskola  

Annmari Lott och Susanne Robertsson, lagledare Vibyskolan 

Mötesanteckningar 

Vibyskolan och Viby förskola ska byggas om och inför ombyggnationen har en miljöinvente-

ring genomförts. Resultatet av miljöinventeringen är bakgrunden till att mötet ägde rum. 

Mötet innehöll information och möjlighet för vårdnadshavare att ställa frågor. Anteckningarna 

nedan är en sammanfattning av det som togs upp på mötet. 

Fastigheten  

Miljöinventeringen har visat att det finns en fuktskada i fastigheten. Skolan är byggd i 3 sekt-

ioner. Det är i den äldsta delen det finns fuktskador i grunden som är byggd med platta på 

mark. Den konstruktionen betraktades som en bra konstruktion när huset byggdes och den 

svarade upp mot då gällande byggnormer. Idag vet man att detta är en riskkonstruktion. Mer 

omfattande renoveringsåtgärder krävs i den delen av skolan inför ombyggnationen. 

Skolans mittendel (matsal, ett klassrum och verkstad/fritids) och suterrängdelen har inga do-

kumenterade miljöproblem, däremot har suterrängdelen satt sig och är inte helt plan.  

Miljöinventeringen som har gjorts inför byggprojektet är en inventering av fastighetens skick 

och den visar alltså att åtgärder krävs för att komma tillrätta med fukten. Fukten som upp-

täckts betyder inte per automatik att det är ett arbetsmiljöproblem. Fortsatta utredningar sker 

kring detta.  

Vilka åtgärder som behövs i fastigheten utreds nu vidare i en förstudierapport. Rapporten be-

räknas vara klar i slutet av vecka 11. Rapporten utgör en del av beslutsunderlaget inför beslut 

om hur man går vidare med byggprojektet. Det finns två möjligheter. 

1) Åtgärder vidtas för att komma tillrätta med det som krävs i befintlig byggnad utifrån 

resultatet av miljöinventeringen. 

2) En helt ny skola/förskola byggs. 
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Beslut tas av politikerna. Ärendet tas upp i tekniska nämnden den 4 april och beslut tas i 

Kommunfullmäktige i juni i samband med att budget 2020 antas. 

Flytt till paviljonger/moduler 

Med anledning av att det finns fukt i en del av skolan påskyndas processen med att flytta hela 

verksamheten till moduler. Detta skulle annars ha skett längre fram i byggprojektet. Nu finns 

det möjlighet att få moduler på plats till en bra kostnad och det är bra att kunna flytta verk-

samheten under sommarlovet så allt är iordning när skolan börjar igen. Detta tillsammans med 

att vi vet att det finns en fuktskada gör att vi väljer att flytta verksamheten tidigare än plane-

rat. 

Modulerna kommer att vara anpassade för alla verksamheter, både skola och fritids. Gymnas-

tiksalen och omklädningsrummen i skolan kan användas som vanligt även under hösten. 

Kontakt med Arbetsmiljömedicin 

Vi har etablerat kontakt med Helena Fornstedt som arbetar som yrkeshygieniker på Arbets-

miljömedicin (AMM), Uppsala akademiska sjukhuset. Hon fungerar som rådgivande i den del 

av arbetet som handlar arbetsmiljöpåverkan. Helena finns också tillgänglig för läkare att kon-

sultera. Privatpersoner kan inte ha direktkontakt med henne. 

Vid kontakt med Helena har hon fört fram nedanstående: 

 Det finns inte skäl att akut utrymma lokalerna. 

 Har man inga symptom finns ingen akut risk. 

 Uppsök husläkare om man har symptom (t ex påverkan på luftvägar, ögon, hud). Lä-

karen kan vid behov ta kontakt med Helena Fornstedt, Arbetsmiljömedicin. 

 Alla elever ska gå ut när det är rast.  

 Det behöver finnas rutiner för vädring på skolan.  

Har du frågor? 

Om du som vårdnadshavare har frågor ska du vända dig till: 

Lena Norrman, lena.norrman@habo.se om dina frågor gäller sådant som rör fastigheten. 

Ewa Johansson, ewa.johansson@habo.se om dina frågor gäller barn/elever och den pedago-

giska verksamheten. 

De frågor som ställs besvaras direkt till vårdnadshavare som ställt frågan/frågorna och publi-

ceras också på Vibyskolans hemsida www.habo.se/vibyskolan för att alla ska få del av svaren. 

 

Frågor som togs upp av vårdnadshavare som närvarade på mötet 

 

1. Var ska paviljongerna stå? 

Planen är att de ska stå på baksidan av skolan. Bygglovet är inte klart ännu. 

 

2. Kommer luftprover att tas? Det känns angeläget att det görs. 

Beställning av luftprov är gjord. När svaret kommer förmedlas det via Vibyskolans 

hemsida www.habo.se/vibyskolan   
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3. Hur lång tid kan det ta innan allt är klart med byggnationen? Hur mycket skiljer 

det i tid om en helt ny skola byggs alternativt om man vidtar åtgärder i den be-

fintliga byggnaden? 

Grovt räknat kan tidsperspektivet se ut så här (OBS! Detta är bara en grov uppskatt-

ning och ska inte betraktas som en färdig tidsplan): 

Bygga ny skola/förskola: Projektering 1 år + byggtid 1,5-2 år 

Bygga enligt nuvarande plan och göra de miljöåtgärder som behövs: Ca 1,5-2 år 

 

Kan man få ta del av miljöinventeringen? 

Ja, det kan vi ordna. Det är viktigt att vara medveten om att miljöinventeringen är en 

kontroll av fastighetens skick. Det är inte en inventering av arbetsmiljön i skolan. Den 

kommer att läggas ut på hemsidan. 

 

4. Kan man genom den miljöinventering som gjorts veta hur länge det har funnits 

fukt? 

Den äldsta delen av skolan är den del som har fuktproblem i grunden. Fukten ligger i 

plattan i syllen till bärande väggar. Inventeringen visar nuläget och det är svårt utifrån 

den att veta hur länge fukt har funnits. 

 

5. Hur kommer paviljongerna/modulerna se ut? 

Det blir likadana som på Futurum. 

 

6. Får man komma till Futurum och titta på hur paviljongerna ser ut? 

Ja, det går bra. Ta kontakt med Ingeborg Moestam, rektor på Futurum, om du är in-

tresserad av att besöka Futurum och titta på modulerna som finns där ingeborg.moe-

stam@habo.se  
 

7. Pratar personalen med eleverna på skolan? 

Ja, det gör de. Eleverna är intresserade av byggnationen. 

 

8. Kommer förskolan att påverkas? 

Förskolan påverkas inte just nu. Det blir inga moduler för förskolebarnen i höst. 

 

 

 

mailto:ingeborg.moestam@habo.se
mailto:ingeborg.moestam@habo.se

