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Aktuellt i projektet

Tiden går snabbt när man 
har kul, eller när allt fler 
moment blir färdigställda i 

projektet. Förra månadens slut-
tamp vad gäller gröna, röda och 
vita skolan har satt sina spår och 
nu kan vi verkligen börja räk-
na ner på fingrarna de moment 
som är kvar. Även i de tre övriga 
byggnaderna har mycket hänt 
sedan föregående nyhetsbrev. För 
att hålla värmen i vinter turas 
de verksamma entreprenörerna 
med grillning. Det bidrar både till 
mätta magar och sammanhåll-
ning mellan yrkesgrupperna.

I gröna och röda skolan har vind-
fången äntligen glasats in samt 
entrétrapporna runt dessa byggts 
upp. Dessa trappor kommer verk-
samheten även kunna nyttja vid 
större informationsmöten med 
åhörare sittandes på stegen. In-
vändigt i dessa byggnader målas 
foder, omfattningar och socklar, 
solavskärmning sätts upp samt 
upphängning av belysning. Även 

”Nu är vi inne i slut-
spurten vad gäller 

gröna, röda och vita 
skolan inför förbesikt-
ningen i januari nästa 

år” 

i vita skolan är dessa invändiga 
arbeten i full gång. Mattläggning 
på bägge plan, kompletteringsmål-
ning, WC-komplettering, pentry, 
listverk, dörrar, el armaturer etc.  

I gula skolan har en del av ställ-
ningen på framsidan monterats 
ner då arbetena med entréplat-
tan har påbörjats. Så snart tak-
säkerheten och plåtdetaljer på 
resterande delar av taket är klart 
kommer även återstående del av 
ställningen att monteras ner. Se-
dan förra månaden har vi hunnit 
måla klart övervåningen, isolerat 
hela vinden, färdigställt platt-
sättningen på samtliga toaletter, 
fått upp pärlspont samt klätt in 
alla tre trappor. Nästa steg i detta 
hus är bärverk för undertak samt 
mattläggning, därefter kan även 
kompletteringsarbeten i detta hus 
påbörjas.  

Vad gäller taksäkerhet är den-
na nu helt färdigställd på bruna 
skolans tak. Något som också 

Hiss invid platsgjuten trappa i länkbygg-
naden

Cembritfasad och nya fönster på baksidan 
av idrott- och matsalsbyggnaden

Nytt undertak i befintlig del av matsalen 
samt venitlationsdragningar i tak

Cembritfasad vid utbyggnad av idrottshal-
len samt huvudentrén i länken

har blivit färdigställt sedan förra 
månaden är plåtinklädnader runt 
glaspartierna på utbyggnadsdelen. 
Tack vare detta kan nu byggentre-
prenören påbörja cembritfasaden 
på detta hus, mer om detta under 
kommande nyhetsbrev. Utöver 
de utvändiga arbetena på denna 
byggnad pågår inte så mycket i 
bruna skolan just nu. Golvläggare 
är nästintill klara och vi har nu 
två väldigt fina och mysiga sitt-
gradänger inklädda i textilmattor.

I idrotts- och matsalsbyggnaden är 
fasaden utmed öster färdigställd 
i vit cembrit och blåa fönsterom-
fattningar. Även på framsidan har 
cembritfasaden påbörjats, här blir 
länkbyggnaden i svarta skivor 
medan det som istället är utbygg-
nadsdel utav idrottshallen utförs i 
vitt. På tal om idrottsbyggnaden, 
hallen, så är byggentrepnören 
i full gång med att sätta ny un-
dertakspanel. Även taket i den 
befintliga delen utav matsalen är 
färdiggipsad och ventilationsentre-

prenören drar sina stora kanaler 
från fläktrummet ut till den nya, 
stora, matsalen. Även i fläktrum-
met/undercentralen nere i källaren 
har vi full produktion. Svetsare 
och håltagare har ordnat med 
förutsättningar för installatörerna 
att påbörja sina inkopplingar och 
dragningar även här. Som tidigare 
nämnts kommer alla medier styras 
från idrotts- och matsalsbyggna-
den, med andra ord blir det ett 
väldigt omfattande arbete med 
alla installationer i denna bygg-
nad.

I det stora hela går det bra i pro-
jektet. Nu är vi inne i slutspurten 
vad gäller gröna, röda och vita 
skolan inför förbesiktningen i 
januari nästa år och vi inne på 
kontoret håller på med förberedel-
ser inför detta. 

Med detta sagt passar projektet 
på att önska er alla en God jul 
och ett Gott nytt år!

Fler bilder finns även på 
nästa sida

Text: Ebba Sjöholm, produktionsledare Arcona
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Aktuella bilder

Gula skolan

Mattläggning i vita skolan Matta i sittgradäng i bruna skolan Armaturmontage i gröna skolan

Målade fönsterfoder i röda skolan

Glaspartier och täcklock, syslöjdsalen, vita 
villan

Inkommande medier i undercentralen i 
idrott- och matsalsbyggnaden

Inkommande medier från samtliga hus i un-
dercentralen i idrott- och matsalsbyggnaden

Håltagning i undercentralen i idrott- och matsalsbyggnaden

Arbeten med platta till vindfång i gula skolan

”Nu är vi inne i slut-
spurten vad gäller 

gröna, röda och vita 
skolan inför förbesikt-
ningen i januari nästa 

år” 


