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Aktuellt i projektet

Tiden flyger iväg, de sista mo-
menten i respektive hus håller 
på att färdigställas. Trots 

Corona-tider håller projektet öppet 
i den mån det går. I dagsläget är vi 
cirka 25 arbetare på plats dagligen, 
utspridda i sex olika hus och en stor 
skolgård förvisso, så smittorisken 
känns minimal jämfört med andra 
stora projekt. 

Nu är samtliga installatörer igång 
med att prova av alla installationer 
med tillhörande funktioner. Vi har 
elektriker, ventilationstekniker, lås-
smeder, styrreglerare och larmtekni-
ker som är runt i samtliga hus inför 
den samordnade provningen. Pro-
jektet laddar alltså upp med arbeten 
inför den andra förbesiktningen 
som går av stapeln den 31/3. 

Lite utav en milstolpe är ändå att 
årtalsskylten som ska pryda till-
byggnaden på idrotts- och mat-
salsbyggnaden, den så kallade 
”Länken”, äntligen har kommit på 
plats. Inom en snar framtid har vi 
renoverat klart och målat de be-
fintliga årtalsskyltarna på de övriga 
byggnaderna. För övrigt är även 
markentreprenör aktiv och färdig-
ställer markhöjder runt omkring 
husen samt gjuter fast skrapgaller 
framför entréer in till husen. Vi kan 
även meddela att lekutrustningen 
till skolgården är beställd och för-
väntas anlända till Ekedalsskolan 
under vecka 15. 

I förra månadens nyhetsbrev ut-
lovades ”före och efter” bilder på 
samtliga hus. Vi har dock valt att 
dela upp detta i tre framtida nyhets-
brev för att kunna ge en så bra och 
tydlig bild över vad som har hänt 
sedan start. Först ut har vi gröna 

”Vi kan även meddela 
att lekutrustningen till 
skolgården är beställd 
och förväntas anlända 

till Ekedalsskolan 
under vecka 15” 

och röda skolan. Arbeten som är 
kvar att göra är utvändiga räcken 
samt årtalsskyltar. 

Gröna skolan
För den som följt projektets resa 
från start kanske minns all rivning 
projektet var tvunget att göra. Det 
var i princip enbart den gamla 
fasadplanken, som även fungerade 
som bärande konstruktion, sten-
sockelgrund/muren samt en del av 
takstolarna som fick stanna kvar. 
Befintliga väggar var i dåligt skick 
och huset saknade en fungerade 
ventilationslösning. In kom en helt 
ny stålstomme, nytt tak med isole-
ring och ny fasadplank och fönster. 
Allt i samma stil som tidigare för 
att bevara de antikvariska värdena. 
I äldre bilder kunde vi även hitta 
att gröna skolan inte alltid haft 
tegeltak, som var det ytskikt som 
fanns när vi drog igång produktio-
nen hösten 2018, utan tidigare varit 
beklädd i svart bandtäckt plåt. Nu 
har gröna skolan återigen ett fint 
plåttak i svart.

Förutom nya fönster och fasadpa-
nel har gröna skolan fått en gedi-
gen utvändig utrymningsbalkong 
från övervåningen samt två nya 
takkupor som faktiskt skapar mer 
synergier på huset. Invändigt har vi 
nu även en trappa med tillhörande 
lyftbord och lärosalar i båda plan. 
För den som minns fungerade över-
våningen närmast som personalens 
utrymme. Hit upp kom man via 
en egen ingång på fasaden mot öst 
och via en väldigt brant invändig 
trappa. Detta plan kantades med 
dåliga arbetsförhållande, både i ett 
antal olika golvhöjder men även 
extrem värme från de fönster som 
vette mot skolgården i väst under 

Text: Ebba Sjöholm, produktionsledare Arcona

Fler bilder finns även på 
nästa sida

sommarhalvåret. Ytterligare en stor 
förändring är antalet toaletter, som 
i dagens läge är anpassade till antal 
barn och lärare som kommer vistas 
i dessa utrymmen, som gått från att 
vara fem stycken totalt till att nu bli 
tre toaletter inklusive en RWC per 
plan.

I denna byggnad kommer det finnas 
fyra lärosalar med kringliggande 
grupprum, ett bibliotek, en fritids-
avdelning, en ateljé samt ett ar-
betsrum för personalen. Vi hoppas 
att verksamheten ska trivas i detta 
hus som har förvandlats till en 
mer anpassad byggnad med bättre 
ventilation. Se bilder nedan för att 
se befintlig och nuvarande planlös-
ningar.

Röda skolan
Det finns väldigt mycket likheter 
mellan gröna, röda och gula skolan 
då dessa hade samma karaktärer 
och var upprättade nära i tid. Röda 
skolan är faktiskt den byggnad som 
är äldst, frånsett kyrkan som tidi-
gare fanns mitt på skolgården, och 
blev färdigställd 1884.

Denna byggnad innehöll lärosalar 
med en fritidsavdelning, som även 
hade en scen, på bottenvåningen 
och på övervåningen bestod ut-
rymmena av ett museum och för-
rådsutrymme. Efter omfattande 
renoveringsarbeten kommer hela 
röda skolan nu fungera som en 
knytpunkt av skolfunktioner såsom 
reception, skolsköterska, vilrum, 
kurator och andra mötes-/sam-
talsrum för personalen att nyttja. 
Övervåningen fungerar enbart som 
vindsutrymmen och har ett nytt 
fläktrum där aggregaten står som 
försörjer hela byggnaden. Planlös-

ningen har ändrats relativt myck-
et för att optimera rum och dess 
storlekar för att möta de behov 
verksamheten har. Se bilder nedan 
för att se befintlig och nuvarande 
planlösningar.

Om ni önskar fler bilder och eller 
historia under produktionens gång 
i dessa hus hänvisar vi till tidiga-
re nyhetsbrev. I nästa nyhetsbrev 
kommer vi presentera vita och gula 
skolan. 

Sköt om er önskar projektets plast-
ledning!

Siffer-skylt på länkbyggnaden i Idrotts- och 
matsalsbyggnaden

Skrapgaller utanför entré. Idrott och mat-
salsbyggnaden
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Aktuella bilder

Förstärkning av stål i gröna skolan Förstärkning av stål i gröna skolan

Tidigare planritning på övervåningen i gröna skolan

”Vi kan även meddela 
att lekutrustningen till 
skolgården är beställd 
och förväntas anlända 

till Ekedalsskolan 
under vecka 15” 

Tidigare planritning på bottenvåningen i gröna skolanTidigare fasad i öst- gröna skolan

Tidigare fasad i väst- gröna skolan

Ännu mer bilder på 
nästa sida
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Aktuella bilder

Befintligt museum på övervåningen i röda 
skolan

Rivning av det befintliga taket inför förstärkning av 
takstolar och nytt tak- röda skolan

Isolering av bjälklag- röda skolan

Tidigare planritning på övervåningen i gröna skolan

”Vi kan även meddela 
att lekutrustningen till 
skolgården är beställd 
och förväntas anlända 

till Ekedalsskolan 
under vecka 15” 

Tidigare fasad i öst- röda skolanTidigare planritning på övervåningen i röda skolan

Tidigare planritning på bottenvåningen i röda skolan


