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Aktuellt i projektet

Under den senaste månaden 
har arbetet fortsatt med 
färdigställandet av de sista 

arbetena, bland annat snickerier, 
dörrmiljöer, ytskikt såsom vägg-
ar och golv i bruna skolan och 
matsalsbyggnaden. Även trähusens 
socklar har renoverats. I övrigt 
pågår ett omfattande arbete att 
se till att all dokumentation blir 
komplett, både för slutbeske-
det men även för den framtida 
förvaltningen. Det är viktigt att 
förvaltningen får underlag så att 
de vet hur byggnaderna ska skötas 
och underhållas, men även om 
man i framtiden behöver renovera 
eller ändra i någon byggnad.

I de två senaste nyhetsbreven gjor-
de vi en kort tillbakablick på grö-
na, röda, vita och gula skolan. I 
detta brev tittar vi extra på de två 
sista byggnaderna – bruna skolan 
och idrotts- och matsalsbyggna-
den som ”blev” en byggnad då vi 
sammanfogade dessa med en länk.

Varför man valde att sammanfoga 
byggnaderna beror främst på två 
anledningar – dels är bruna skolan 
den byggnad som har flest lärosa-
lar och därmed flest elever, man 
såg en fördel att kunna ta sig mel-
lan byggnaderna utan att behöva 
ta med sig ytterkläder, dels fanns 
behovet av att bygga ut matsalen 
och utöka kapprummet till mat-
salen, underlätta tvättning men 
även utrymme för städutrustning, 
ordentliga omklädningsrum och 
fler toaletter. Skolgården får också 
en tydligare inramning där flödet 
från den nya parkeringen blir mer 
naturlig jämfört med tidigare när 
bilar letar sig in i villaområdet för 
att lämna barnen längs 
Höjdhagsvägen.

”Jag ser framförallt 
fram emot att se 

elevernas reaktioner 
och även höra deras 
omdömen av deras 

nya skola.” 

Vy från matsalens hall ut mot skol-
gården

Bruna skolan med den svarta till-
byggnaden

Nya matsalen

Matsalens hall, nya tvättställ

Bruna skolan genomgick en 
ganska omfattande renovering 
bland annat renoverad platta då 
den gamla plattan hade ingjutna 
träreglar som börjat ruttna, nya 
installationer såsom de övriga hu-
sen, ny anpassad planlösning med 
större kapprum, grupprum och 
även arbetstorg med sittgradäng-
er. Den nya länken går parallellt 
med de gamla fornlämningarna, 
genom hallen till matsalen där Stig 
Lindbergs konstverk - som han 
en gång i tiden gjorde till skolan - 
kommer hängas upp, återkommer 
med bild i ett senare nyhetsbrev. 

Den nya matsalen är utbyggd för 
att minska stress och trängsel, det 
finns även en mindre ”separat” 
matsalsdel ifall någon av eleverna 
har behov av det. Matsalsbygg-
naden är själva hjärtat av sko-
lans försörjning, härifrån utgår 
de kulvertar som förser skolan 
med kall- och varmvatten, även 
elförsörjningen utgår härifrån. 
Matsalsbyggnaden har även ett 
rörelserum där det en gång i tiden 
fanns en badbassäng, nya större 
omklädningsrum och sen såklart 
idrottshallen.

Om två veckor väntar slutbe-
siktning av husen, ska både bli 
skönt och lite tråkigt att få avsluta 
projektet som för min del pågått 
sen 2015. Jag ser framförallt fram 
emot att se elevernas reaktioner 
och även höra deras omdömen av 
deras nya skola. Men (!), det kvar-
står fortfarande en del arbeten 
med utemiljön och trafiklösningen 
innan vi är helt färdiga. Mer om 
det i kommande nyhetsbrev.

Text: Jakob Vogel, projektledare 
Värmdö kommun


