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Info till vårdnadshavare för barn vid Singsby daghem/Trapetsen 
 
   
Tidigare information  
 
Korsholms kommuns fastighetsverk har via infobrev 7.5.2021 informerat om den undersökning 
och de tillfälliga åtgärder man låtit göra i den gamla skolfastigheten där Singsby 
daghem/Trapetsen idag har sin verksamhet.  
Ett infotillfälle gällande åtgärderna hölls 24.8. via Teams där man hade möjlighet att diskutera och 
ställa frågor till representant för ingenjörsbyrå Kronqvist som gjort undersökningen. 
 
Problem och åtgärder 
De problem som konstaterats vid daghemmet är följande:  
- byggtekniska brister i krypgrunden och golvbjälklaget 
- undertryck mot krypgrunden 
- spår av läckage i innertaken 
 
Fastighetsverket har under sommaren 2021 gjort följande åtgärder: 
- tätning av golv- och vägganslutningar i utrymmen ovanför krypgrunden 
- tätningar runt fönster  
- tätningar av genomföringar 
- sanering av krypgrunden 
 
I krypgrunden har det installerats en klimatmaskin som torkar luften och en undertrycksfläkt så 
luft inte skall läcka uppåt. 
Ventilationen inne i huset har balanserats så att det inte skall suga luft ur kryprunden och andra 
konstruktioner. 
 
Under hösten loggas tryckskillnaderna mellan daghem och krypgrund för att kontrollera att 
undertrycksfläktarna i krypgrunden fungerar korrekt. Dessa mätningar är klara inom september 
månad. 
 
Info från kommunens inomhusluftgrupp 
Kommunens inomhusluftgrupp höll möte 20.9. och ger med anledning av mötet följande 
information.  
Den av ingenjörsbyrå Kronqvist gjorda undersökningen kompletteras med materialprov ur 
byggandens konstruktioner och man kommer även att mäta tryckdifferensen i byggnaden. Svaren 
undersökningarna beräknas vara klara 8.10, då ges ny information. 
 
Barn med symptom 

Om barn vid daghemmet uppvisar symptom som antas bero på inomhusluften i byggnaden är det 
viktigt att man kontaktar hälsovården för utredning. Därefter kan man även ta kontakt till 
Västkustens miljöenhet /Annika Öst för att ge en skriftlig redovisning. 
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Ytterligare information 

Ytterligare information i ärendet ger fastighetschef Ronny Haglund, tel. 050 69620 
 

 
 
 
 
 
 
 

Med vänlig hälsning 
 
Korsholms kommuns inomhusluftgrupp 
 


