
 

 

Protokoll från skolrådsmöte tisdagen den 26 maj 2015 

1. Presentation av och närvarande: David Norell, Sofie Strandberg (Tengbom 

Arkitekter) Viktoria Rydberg, Fredrik Augustsson, Helena Trottemar, Cecilia Nord, 

Ida Johansson, Sven Georg Zeitler (Tengbom Arkitekter), Anders Mattsson (Skol 

fast.), Lars Gustafsson (Ua Kommun teknik & service), Love Amcoff, Johan Stridberg, 

Katarina Lehrberg. 

 

2. Val av mötessekreterare: David Norell valdes till sekreterare för mötet. 

 

3. Föregående mötesprotokoll: Stämdes av och lades till handlingarna. 

 

4. Renovering av Uppsävjaskolan:  

- Rivningslov på Hus A är godkänt, rivning beräknas påbörjas i början av juni. 

- Alla invändiga golv i skolan är utrivna, mätningar avklarade. Nya golv invändigt blir 

så kallade ”mekaniskt ventilerade nivell golv”. 

- Dränering runt fastigheten har konstaterats vara bristfällig, detta kommer åtgärdas. 

- Energiförbrukningen i fastigheten ses över avseende: Fönster, dörrar, ventilation 

etc. 

- Bottensyllen av organiskt material, kommer bytas runt hela byggnaden till icke 

organiskt material. 

- Tidplanen framskjuten ett halvår då den första visast sig vara allt för optimistisk. 

Den nya tidplanen beräknas nu hålla, och om inget oförutsett händer ska allt vara 

klart i maj 2016. 

-Tengbom Arkitekter påvisar ritningar över ny utformning av invändiga 

skollokaler, samt utvändiga åtgärder. 

Det kommer innebära ny entré, fler toaletter inkl HWC. 

- Skolrådet lyfter fram övriga punkter avseende utemiljö/gård samt 

fasadmålning/hängrännor och annat som vi anser skall åtgärdas samtidigt.  För att ta 

tillfället då skolan nu är evakuerad. 

- Angående gymnastiksalen så skall Skolfastigheter återkomma med svar, hur  

framtiden ser ut för den byggnaden. 

- Skolfastigheter kommer uppdatera och lägga ut information på sin hemsida, om 

projektets framskridande. 

- Befintliga lärare på Uppsävjaskolan tycker att det fungerar bra på Stordammen, 

under omständigheterna som råder. Rektor och lärare upplever synergier med 

personal på Stordammen.  

 

 

http://www.uppsavjaskolan.uppsala.se/


5. Övriga Frågor: Inget till protokollet. 

 

6. Nästa möte: Datum ej spikat, Katarina L sänder ut ny kallelse. 

 

 

 

Antecknat av:  Justeras av: 

 

 

David Norell  Katarina Lehrberg 

 

 

 


