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Aktuellt i projektet

Ännu en härlig månad i 
projektet har passerat. I 
gröna och röda skolan 

har vi kommit in i en sluttampen 
vad gäller produktion. Jämfört 
med gula skolan och idrott- och 
matsalsbyggnaden där produktio-
nen pågår för fullt. 

I gula skolan och idrott- och 
matsalsbyggnaden är vi mitt uppe 
i fullaste produktion. Handledare, 
WC-inredning, socklar, komplet-
teringsmålning mm pågår i röda 
och gröna skolan. 

I början av månaden kom en stor 
andel av de lärare som kommer 
vara verksamma på Farstavikens 
skola Ekedal för en rundvand-
ring. Vid denna rundvandring 
presenterades de framtida loka-
lerna, med fokus på de som har 
kommit längst i produktionen 
dvs gröna, röda och vita skolan. 
Till skillnad för hur planlösning-
arna såg ut innan renoveringen 
startade kommer nästintill varje 
lärosal ha ett litet pentry samt 
anslutning till mindre grupprum. 
Detta för att verksamheten ska 
fungera som allra bäst eftersom 
alla barn har olika behov. Plan-
lösningen, som verksamheten har 
varit med och tagit fram, verkade 
gå hem hos de flesta. I vita skolan 
har inte mycket hänt sedan sist. 
Förhoppningarna är att golvlägg-
ning kommer är på plats innan 
jul, därefter försätter de invändi-
ga arbetena. 

När det kommer till den gula 
skolan pågår takläggningen för 
fullt. Både i form utav plåtdetal-
jer och tegelläggning. Planen är 
att taket skall bli helt färdigställt 

”I början av månaden 
kom en stor andel av 

de lärare som kom-
mer vara verksamma 
på Farstavikens skola 

Ekedal för en 
rundvandring” 

innan snövädret drar in med sitt 
täcke. Vad gäller de invändiga 
arbetena pågår det just nu oli-
ka moment på samtliga plan. 
Nere i källaren, plan 1, kopplar 
elektriker in el till centraler. På 
entréplanet, plan 2, har vi nu fått 
upp de invändiga trapporna. Dels 
den ni kan se i bifogad bild som 
är precis invid huvudentrén på 
framsidan men även två stycken 
som nås från skolans baksida. 
Förutom detta har installationer 
dragits i tak samt plattsättning av 
toalettgrupper påbörjats. På det 
övre planet, plan 3, har byggen-
treprenaden precis färdigställt de 
invändiga väggarna som därmed 
är klara för att målas, det arbe-
tet påbörjas i veckan. Vad gäller 
vinden, plan 4, har ventilationsen-
treprenören nu dragit och isolerat 
samtliga kanaler. 

Plattsättning i toalettgrupper i bruna 
skolan

Papptak på utbyggnadsdelen av idrott- 
och matsalsbyggnaden

Golvläggning i bruna skolan

Invändig trappa runt hisschakt i gula 
skolan

I bruna skolan är snart golvläg-
garna färdiga med läggning av 
mattor. Varefter sätter byggen-
treprenören dit kök, invändiga 
dörrar, invändiga glaspartier, sock-
lar etc. Även plattsättning i denna 
byggnad ha påbörjats, kontrast-
markeringen i dess utrymmen blir 
i grå kulör.

Sist, men troligtvis faktiskt störst, 
har vi idrott- och matsalsbyggna-
den som onekligen är i färd med 
fullaste produktion. Från utsidan 
kan de som vandrat omkring i 
området se att fasadskivorna, i 
cembrit, har börjat komma upp. 
Runt vartenda fönster har plåtsla-
garen satt överbleck, fönsterbleck 
samt omfattningar på sidorna. 
Allt detta för att få en så fin finish 
som möjlig men framförallt för att 

inte vatten och fukt skall kunna 
tränga in byggnaden. Även taket 
på denna byggnad håller på att 
läggas. De invändiga arbetena 
består utav målning på plan 1, 
som snart övergår till plan 2, samt 
kompletterande byggåtgärder för 
rumsbildningar. Snart ger vi plats 
för de flesta installatörerna att dra 
igång på samtliga plan samt platt-
sättare och golvläggare. 

Projektet önskar er alla en fortsatt 
fin månad och hoppas att bilderna 
kan beskriva mer än ord om hur 
fint det blir här.

Fler bilder finns även på 
nästa sida

Text: Ebba, produktionsledare Arcona
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Aktuella bilder

Cembritfasad på idrott- och matsalsbyggnaden

Väggar färdiga för målning på plan 3, gula 
skolan

Vindfång och början till entrétrappa vid 
röda skolan

Installationer och målade väggar på 
plan 1 i idrott- och matsalsbyggnaden

Installationer i tak i gula skolan

Isolerade ventkanaler på vind i gula 
skolan

Tegelläggning vid gula skolan

WC-inredning i gröna skolan och röda 
skolan

Lärosal med litet pentry och grupprum i 
anslutning, gröna skolan

Trappa med handledare i gröna skolan Spännande detalj på stupröret, gröna 
skolan

Utbyggnadsdelen mellan idrott- och matsalsbyggnaden och bruna 
skolan
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