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Aktuellt i projektet

Den för projektet fördel-
aktiga ”vintern” möjlig-
gör för oss att påbörja 

arbetena kring utemiljön på 
Ekedalsskolan. Utemiljön är 
färdigprojekterad och därför har 
vi smygit igång med finplanering 
och dagvattenlösningen närmast 
alla hus innan lekutrustningen är 
levererad. Markarbetena samt de 
sista detaljerna på vindfången får 
verkligen skolan att börja se fär-
digställd ut vilket känns väldigt 
skönt. För övrigt har inte mycket 
aktivitet skett i gröna, röda och 
vita skolan då dessa redan har 
förbesiktigats. Den största skill-
naden är som beskrivet ovan, 
detaljerna på vindfången, samt 
att vi har påbörjat iplattningen av 
undertak. 

Inkoppling av el sker löpande och 
vi kan därför börja testa samtli-
ga funktioner med start i gröna 
skolan. Vartefter kommer vi även 
arbeta oss igenom röda, vita, 
gula och bruna skolan. Det är ett 
tag kvar innan installationer och 
dess funktioner kan testas av i 
idrotts- och matsalsbyggnaden. 
Det som kommer att ske är att 
ventilationen kommer injusteras 
innan vi kan genomföra OVK 
(obligatorisk ventilationskontroll) 
i samtliga hus. Samtidigt som 
detta görs kommer även elektri-
ker driftsätta och avprova sina 
installationer samt rörmokare se 
över radiatorer etc. Allt detta sker 
tillsammans med styrentreprenö-
ren som ansvarar för inkoppling-
ar och programmering av sam-
ordnade funktioner, till exempel 
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styrningen, när brandlarmet går 
ska ventilationsaggregaten stanna. 
Detta arbete är tidskrävande och 
förväntas påbörjas i veckorna så 
att vi hinner ha en samordnad 
provning innan andra förbesikt-
ningen som är planerad den 31/3. 
I gula skolan håller den invändi-
ga kompletteringen på för fullt 
– målning av snickerier i form
utav lister, foder och socklar, platt-
sättare som fixar till stänkskydd
i köken och snickare som sätter
de sista dörrarna. Utvändigt har
vi nu fått ett inglasat vindfång på
framsidan och de två bakre entré-
erna är färdigbyggda, i närtid ska
dessa tre mindre tak även tegelläg-
gas.

Avseende bruna skolan har pro-
jektledningen gått en intern försyn 
för att se över vilka moment som 
är kvar. I detta hus är det verkli-
gen inte mycket arbete kvar utan 
den större tiden som kommer läg-
gas här de närmaste veckorna är 
likt gröna, röda och vita - arbeten 
inför den samordnade provningen. 

Den skolbyggnad som har mest 
arbete kvar är idrotts- och mat-
salsbyggnaden. Närmast i tid har 
bärverket för undertak färdig-
ställts och samtliga installatörer 
kan därför påbörja sin komplet-
tering med montage av don och 
armaturer. I veckan har även 
hissmontörerna varit på plats för 
installation utav de två lyftborden 
i denna byggnad, även mattlägg-
ning och plattsättning är i full 
gång. Snart kommer även byggen-
treprenören kunna påbörja den 

Insidan av vindfånget på gröna skolan

Gröna skolan

Baksidan av gröna skolan med utrymn-
insgbalkong och två nya takkuporText: Ebba Sjöholm, produktionsledare Arcona

Fler bilder

finns även på

nästa sida

invändiga kompletteringen i form 
utav WC-inredning, dörrar och 
socklar. Anledningen till att det är 
som mest arbete kvar här är dels för 
att detta var huset vi började med 
sist, dels för att samtliga installatio-
ner styrs från undercentralen i detta 
hus. 

I nästa nyhetsbrev utlovas bilder 
tagna före och efter på samtliga 
fasader och hus.
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Aktuella bilder

Bärverk för undertak, fönsterbänkar och radiatorer i dansrummet i idrott- och matsals-
byggnaden

Bärverk för undertak i matsalen

Lyftbord i länkbyggnaden idrott- och mat-
salsbyggnaden

Dragbrunn för el mellan vita skolan och un-
dercentralen i idrotts- och matsalsbyggnaden

Flytspackling golv i entréhallen i bruna 
skolan innan klinker och KÅBE-matta

Fasad på bruna längan, länken och idrott- 
och matsalsbyggnaden

Installationer i tak i idrott- och matsals-
byggnaden

Isolering utav ventilaitonskanaler nere i 
undercentralen i idrotts- och matsalsbygg-
naden
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Brand- och ljudtätningar av installationer 
genom vägg

Cembritfasad i länken idrott- och matsalsbyggnaden


