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Aktuellt i projektet
Sedan föregående nyhetsbrev har 
en hel del hänt i projektet. Nu 
är vi äntligen i full produktion i 
samtliga byggnader sedan vi i för-
ra månaden fick bodetableringen 
levererad. Därefter har vi alltså 
kunna påbörja det omfattande 
sanering- och rivningsarbetet i 
idrotts och matsalsbyggnaden.

I gröna skolan pågår just nu 
arbetet med att sätta gipsskivor 
på innerväggarna. Detta sker 
löpande med att både elektriker 
och rörmokare drar sina stråk i 
väggarna. Ventilationsarbetet har 
också rivstartat med leverans och 
montering av de två takhuvarna 
som skall försörja hela huset. 
Plåtslagare har även påbörjat 
arbete med ytskiktet. 

Nu är vi  
äntligen i full  

produktion i alla  
byggnader. 

I röda skolan har vi precis påbör-
jat upprätning och förstärkning 
av de befintliga takstolarna. Vi 
skal därefter, som i gröna skolan, 
förstärka hela taket med nytt vir-
ke och råspont. Därefter kommer 
underlagspapp och plåttak även 
läggas här.

Vita skolan är även den i full 
produktion. Efter att markplattan 
gjutits i förra månaden har även 
platsgjutna väggar tillkommit. 
Nästa steg är att gjuta plattan för 
den nya entrén på baksidan och 
därefter är det dags för bjälklaget 
mellan plan 1 och plan 2.

I den gula skolan pågår ett ge-
diget arbete med att få ut bygg-

Friläggning av berg inför sprängningsar-
beten för den nya utbyggnaden mellan 
idrotts- och matsalsbyggnaden och bruna 
skolan. 

Utsugning av den gamla byggmästarfyll-
ningen i gula skolan. 

Armering och formning av nya  
tillbyggnaden i bruna skolan

Upprätning samt förstärkning av befintliga 
takstolar i röda skolan. 

mästarfyllningen som återfinns i 
alla bjälklag. Detta var en väldigt 
vanlig lösning för isolering förr 
i tiden, men nu blir det isolering 
från dagens moderna tid istället. 
För att få ut den gamla fyllningen 
på ett så smidigt sätt som möj-
ligt sugs detta ut med hjälp av en 
sugbil.

I bruna skolan håller markar-
betarna på för fullt med form-
sättning och armering inför den 
kommande gjutningen av utbygg-
nadsdelen. I samband med detta 
arbete drar även rörmokare samt 
elektriker alla sina rör som skall 
gjutas in i plattan.

Utanför idrotts- och matsalsbygg-
naden och bruna skolan har vi nu 

börjat frilägga berget. Detta är 
för att det skall till en ny länk-
byggnad som sammanfogar dessa 
två skolbyggnader. Det kommer 
därför under några veckors tid 
sprängas i ett antal etapper för att 
få bort det berg som är i vägen. 
Anledningen till man spränger i 
etapper är dels för att det uppstår 
stora mängder schaktmassor men 
även för att minimera skadorna 
på de berömda skålgroparna. 
Inför detta arbete finns självfallet 
riskanalyser, vibrationsmätare och 
polistillstånd. Inga hus i området 
kommer att beröras av detta. 


