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Aktuellt i projektet

Efter en härlig julledighet är 
projektet åter i full gång. 
De tre första husen, gröna-, 

röda- och vita skolan, har nu 
förbesiktigats med gott resultat. 
Med detta menas att husen i prin-
cip är klara vilket känns väldigt 
skönt. De största momenten som 
fortfarande återstår i dessa hus 
är driftsättningen av samtliga 
installationer (el, rör och venti-
lation). Detta kommer utföras 
efter det att allt är inkopplat 
i undercentralen i idrott- och 
matsalsbygganden. Det som har 
kompletterats sedan förra gång-
en är solavskärmning, skyltning 
och kontrastmarkering i dessa tre 
byggnaderna.

Förutom förbesiktningen har 
skolverksamheten även visat upp 
en del av gröna skolans lokaler 
till framtida föräldrar till elever 
som ska söka plats i skolan inför 
höstterminen 2020. Responsen på 
plats var att såväl föräldrar och 
lärare tyckte husen blir väldigt 
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vackra och mer anpassade till da-
gens behov. Vindfången till gröna 
och röda skolan är nästintill klara 
tillsammans med entrétrappor 
med inbyggda planeteringslådor 
och utvändiga skrapgaller.

I gula skolan pågår de invändiga 
kompletteringsarbetena för fullt. 
Målning av snickerier, arbete med 
de invändiga dörrarna, lister, smy-
gar och foder samt uppförandet 
av vindfång och de två entréerna 
på baksidan. Sedan innan julle-
digheten är golvläggare färdiga, 
bärverk för undertak klart vilket 
möjliggör för elektrikerna att 
börja med armaturer. Rörmokare 
har även påbörjat inkoppling av 
radiatorer på båda planen i gula 
skolan. Det är inte mycket arbeten 
kvar i detta hus.

En annan byggnad som inte heller 
har så mycket arbete kvar är bru-
na längan. Den fina cembritfasa-
den är nu färdigställd och snyggt 
integrerad vid alla glaspartier och 

Fasad och pågående arbete med vindfång i gula skolan Utvändig trappa in till vindfång i gula skolan

dörrpartier. Här har man använt 
sig utav ”julgranssättning” vilket 
innebär att man börjar underi-
från och överlappar skivorna på 
varandra. Detta skapar en häftig 
effekt som blir en fin kontrast 
gentemot panelfasad likväl den 
räta sättningen på idrott- och 
matsalsbyggnaden. Invändigt 
har plattsättare, golvläggare och 
installatörer fått klart det mesta. 
Samtliga innerdörrar och invän-
diga kompletteringsarbeten är 
klara. Kvar återstår driftsättning 
av installatörer samt arbete nere i 
skyddsrummet. 

Inne i idrott- och matsalsbygg-
naden har mattläggarna startat 
läggning av mattor i toaletterna. 
Även målare är igång i detta hus 
med att måla den befintliga delen 
av matsalen. Byggentreprenö-
ren sätter en del av de invändiga 
dörrarna, påbörjar arbete med 
fönstersmygar och bänkar. Mo-
ment som är klara sedan tidigare 
är byte av paneltak i idrottshallen 

samt glaspartier i länkbyggnaden 
och samtliga dörrar i skalskyddet. 
Från utsidan är snart cembritfasa-
den och arbeten på tak klara. De 
mest omfattande arbetena i denna 
byggnad är nere i alla installa-
tionsutrymmen. Ställverket är på 
plats och snart är samtliga instal-
latörer klara med dragningar nere 
i undercentralen. Snart ska svag-
strömmen kopplas in till ställverk 
vilket möjliggör driftsättning av 
installationer i gröna, röda och 
vita skolan.

Förutom arbete med skolbygg-
naderna är projekteringen för 
utemiljön och den nya trafiklös-
ningen nästintill klar och inom 
en snar framtid kommer arbetena 
med skolgården ta fart. Arcona 
har tillsammans Värmdö kommun 
och verksamheten tagit fram ett 
förslag på hur vi vill att detta ska 
utformas. Förhoppningsvis möter 
vi skolbarnens förväntningar med 
deras tidigare arbete - ”drömskol-
gården”.

Text: Ebba Sjöholm, produktionsledare Arcona
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Aktuella bilder

Fasad röda skolan

Cembritfasad på bruna längan

Inglasad syslöjdsal i vita skolan Träpanel i träslöjdsalen i vita skolan Frisrad i vindfång i vita skolan

Pentry i bruna längan Pågående arbete med armaturer i bruna skolan

Armaturer i pausrum i röda skolan
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Extra mycket bilder!

Se nästa sida

Utvändigt skrapgaller i trappa in till röda 
skolan
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Aktuella bilder

Inglasat och kontrastmarking i vindfång på 
gröna skolan

Målning av väggar vid läsgrotta på fritidsavdelningen i gröna skolan

Invändig trappa samt inklädd hiss i gula 
skolan

Kontrastmarkering i wc-grupper i idrott- 
och matsalsbyggnaden

Isolering utav rör i tak i idrott- och mat-
salsbyggnaden

Ventialtionsdragning i matsalen Inkommande medier i idrott- och matsals-
byggnaden

Markrör för el i idrott- och matsalsbygg-
naden

Nytt paneltak i idrottshallen

Ställverk i idrott- och matsalsbyggnaden
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Inklädd samt kontrastmarkering av hiss i 
gröna skolan


