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Åtgärder i Alviksskolans matsal
Natten till torsdagen 18 oktober rasade en del av innertaket ned i Alviksskolan stora
matsal. Hur och varför det hände är under utredning. Detta är något som SISAB ser
väldigt allvarligt på eftersom det kunde ha inneburit en stora fara för barn och
personal om det inträffat dagtid.
SISAB har genast vidtagit åtgärder för att säkra barnens och personalens arbetsmiljö
framöver och för att se till att detta inte kan hända igen:
Delen som rasade ned är en av åtta liknande konstruktioner. Samtliga kommer att tas
ned och ersättas. Under tiden har kvarvarande tak stöttats upp med stämpplan för att
säkra arbetsmiljön i matsalen. Denna tillfälliga lösning är besiktigad av fackman.
Utbytet sker rum för rum och tillsammans med skolan så försöker vi genomföra
arbetet utan allt för mycket störningar för den ordinarie verksamheten.
Takkonstruktionen med tjocka ljudskivor och träreglar är en specialkonstruktion för
Alviksskolan som uppfördes 2003. En mycket ovanlig konstruktion som inte finns i
någon annan del av skolan i eller någon annan av SISAB:s fastigheter. För säkerhets
skull så har SISAB inlett en inventering av hela fastighetsbeståndet för att undersöka
vilka andra, tunga, takkonstruktioner som finns i SISAB:s skolor och förskolor.
I dokumentationen från 2003 så kan vi se att i samband med en köksrenovering så
utfördes även en påbyggnad av den befintliga takkonstruktionen i delar av matsalen.
Målet var att få en bättre ljudmiljö. Utredningen får visa vad som gick fel med denna
påbyggnad. SISAB har även beslutat att ersätta de tak i matsalen som inte byggdes på
2003.
SISAB bedömer idag att utredningen om olyckan är klar vecka 44. När arbetet med
taket är klart får vi återkomma om. En akustiker ska anlitas för att ta fram en lösning
för att en så bra ljudmiljö som möjligt.
Alviksskolan och SISAB har ett gott samarbetet och skolan får kontinuerligt
information om de arbeten som nu utförs och vad utredningen visar.
Med vänliga hälsningar
Thomas Bergsell
SISAB
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