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Aktuellt i projektet

Det pågår ett intensivt arbete med att färdigställa byggnaderna. Sen förra nyhetsbrevet har bland annat skrapgaller vid entréer tillkommit, årtals-
skyltar för respektive hus monterats, golvläggning i idrotts- och matsalsbyggnaden, radiatorer i gula, bruna skolan samt idrotts- och matsalsbygg-
naden. Vi har även haft den andra besiktningen – av totalt tre besiktningar – som visar på ett väldigt gott resultat så här långt. Det blir såklart 

alltid en del anmärkningar på den här typen av ROT-projekt (renovering och tillbyggnad), men inga större anmärkningar som vi inte hinner hantera 
innan slutbesiktningen. 

I mitten av juni räknar vi med att ha slutsamråd, förhoppningsvis kan verksamheten därefter börja flytta in i sina nyrenoverade lokaler. Parallellt med 
detta fortsätter upprustningen av idrottshallen och skolans utemiljö med ny lekutrustning, ny dagvattenhantering och ny trafiklösning. Utemiljön ska 
vara klar till dess att skolan öppnar till höstterminen. 

”…den gamla trä-
stommen är idag kvar 

– mer än hundra år 
efter att den bygg-

des, fortfarande i gott 
skick!” 

Mer på nästa sida

Röda skolan med årtalen monterade

Ny lekutrustning monteras

Vita skolans övre entre, med ny asfalt och skrapgaller

Renovering av idrottshallen har påbörjats
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”…den gamla trä-
stommen är idag kvar 

– mer än hundra år 
efter att den bygg-

des, fortfarande i gott 
skick!” 

I senaste nyhetsbrevet tittade vi tillbaka på hur den gröna och röda skolan förändrats sedan byggstart. I detta brevet lovade vi att återkomma med en 
kort tillbakablick för gula och vita skolan. Som ni kan se på bilderna på kommande sidor har mycket förändrats. Vita skolan sågades av på mitten då 
det gamla skyddsrummet gjorde det omöjligt att renovera och anpassa lokalerna för att uppfylla dagens krav. En ny isolerad platta byggdes, en inglasad 
tillbyggnad för textilslöjd byggdes utan att ta bort de tidigare säregna drag där vita skolans övre plan vilade på massiva pelare. 

I gula skolan var den stora utmaningen framför allt att tillskapa verksamhetsanpassade lokaler, tidigare gick man nästan vilse med alla mindre rum och 
korridorer som sammanband byggnaden. Renoveringen och anpassningen av gula skolan krävde en hel del stämp innan nya väggar och rum var på 
plats för att bära upp stommen. Även andra våningsplanet som tidigare bestod av lägenheter har idag fått lärosalar, och byggnadens olika våningar har 
blivit tillgängliga i form av lyftbord och trappor. En detalj som var extra rolig med denna byggnad är den massiva stommen av trä som kom fram när vi 
rev den gamla fasaden, väldigt vacker! Större delen av den gamla trästommen är idag kvar – mer än hundra år efter att den byggdes, fortfarande i gott 
skick!

I nästa nyhetsbrev gör vi en kort återblick av bruna skolan och idrotts- och matsalsbyggnaden. Jag vill också passa på att tacka för det engagemang 
som många av er läsare visar, vi får många frågor och mestadels beröm för det arbete som läggs ner – kul och ett viktigt kvitto på att det arbete vi läg-
ger ner är rätt!

Text: Jakob Vogel, projektledare Värmdö kommun

Stämprad under pågående rivning i gula skolan

Vita skolan under renoveringen Vita skolan med ny platta och tillbyggnad

Utsidan av gula skolan under renovering med fasaden


