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Aktuellt i projektet

Snart går vi in i de kalla 
månaderna och därför 
försöker vi färdigställa 

träfasaderna och dess målning 
så gott det går innan utetempe-
raturen går ned. I samband med 
detta släpper vi på den invändiga 
kompletteringen i röda och gröna 
skolan och fokuserar istället på 
färdigställande av vindfång och 
sista målningen på utsidan. 

Under den tidiga rivningen av 
sekelskiftsvillorna ifjol sparades 
alla trädetaljer för att fungera 
som mallar för de nya utsmyck-
ningarna. Se bilder nedan på de-
taljerna på röda skolans vindfång 
som sparats. Det är ett gediget 
och tidskrävande arbete, men det 
blir fint. De bidrar till att husen 
behåller sina tidstypiska uttryck. 
I den vita skolan har äntligen 
de stora glaspartierna levererats 
och kommit upp. Det tidigare 
uterummet med ribbstolar och 
pingisbord, har inglasat. Det 
rummet kommer nu fungera som 
syslöjdsal för framtida elever. 

I anslutning till syslöjdsalen put-
sar vi de synliga socklarna på vita 
skolan. Invändigt sker centralin-
koppling och armaturkomplette-
ring av rör- och elinstallationer. 
Förutom detta inväntar vi på svar 
från månadens fuktmätning i de 
nygjutna plattorna. Svaret kom-
mer ge oss besked om när vi kan 
börja lägga in golvmattorna och 
därefter sätta wc-stolar, pentry 
samt övriga sakvaror. Projektets 
förhoppning är att detta skall 
kunna ske inom en snar framtid.

Månadens största förändring 
är den påbörjade fasadpanelen 
på gula skolan. Här har vi lagt 

”Nu har äntligen 
panelarbetet 

påbörjats även på 
gula skolan” 

sockelbleck, en vit offerbräda i 
nederkant och därefter gul panel. 
I samband med detta har vi även 
rivit klart det sista av den befint-
liga takpappen. Detta rivningsar-
bete har onekligen krävt mycket 
tid då det visade sig att det fanns 
hela fem lager av takpapp. Nu när 
detta är klart kan vi börja med 
plåtarbetena på tak med infräs-
ning av krokar för hängränna, 
vindskivor och ränndalar. Därefter 
kommer vi påbörja läggning av 
takpannorna.  Inne i gula skolan 
har vi dubblat klart på plan 2. 
Just nu brandskyddar vi därför 
allt smide och bärande konstruk-
tion och drar även ventilationska-
naler. Planet ovanför är snart klar 
med enkling av väggar. 

Putsning av sockel 

Ny inomhusmiljö som skall bli syslöjdssal, 
med glaspartier. Vita skolan

I bruna skolan pågår en fukt-
mätning och övriga invändiga 
arbeten. Denna månad blev den 
invändiga målningen färdigställ. 
De två fina sittgradänger har fått 
varsin fondvägg i skild kulör. Det 
pågår även installation av elstegar 
i tak och övriga installationer i 
tak. Det behöver göras innan vi 
börjar med bärverket till under-
tak. Förhoppningsvis, beroende 
på fuktmätningen och dess resul-
tat av plattan, kan vi även börja 
med golvläggning. Sedan har även 
båda gavelväggarna på denna 
byggnad murats klart med de fina 
röda teglen. I en av dessa tegelväg-
gar har vi nu en stor öppning som 
blir en förbindelse till idrott- och 
matsalsbyggnaden. 

I idrotts-och matsalsbyggnaden 
pågår arbeten med innerväggar 
på båda planen. Snart kommer vi 
börja montera, hela 96 stycken, 
fönster i denna byggnad. I addi-
tion till detta har vi fått en stor 
leverans av ventilationsaggregatet 
till källare. Bara att lasta in allt 
detta, via taket, tog mer än en 
hel dag att genomföra. Då kan 
en verkligen tänka sig vilka stora 
delar denna installation kräver. 

Vi är, med andra ord, inne och 
härja i vartenda hus. Det fina re-
sultatet syns i bilderna nedan.

Anslutning bruna skolan och idrotts- och matsalbyggnaden. Nymurad tegelvägg

Fler bilder finns även på 
nästa sida
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Aktuella bilder

”Nu har äntligen 
panelarbetet 

påbörjats även på 
gula skolan” 

Andra sittgradängen med fondvägg, bruna skolanFörsta sittgardängen med fondvägg, bruna skolanHåltagning för lyftbord mellan plan 1 och 2, idrotts- och 
matsalsbyggnaden

En detaljerad talfotsbräda på framtida vindfång, röda skolan Mallar för detaljer på vindfång, röda skolan


