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Aktuellt i projektet
Februari månad har bjudit på 
varierat väder – från snökaos till 
plusgrader. Nu är byggnadernas 
väderskydd extra uppskattat 
bland projektets byggnadsarbe-
tare. Sedan nyhetsbrevet i januari 
har vi haft full produktion vad 
gäller yttertak på Gröna skolan. 
Befintliga takstolar förstärks 
med nytt virke och råspont. Även 
de två nya takkuporna på Grö-
na skolan börjar ta form. Inom 
en snar framtid kommer också 
plåtslagare påbörja sitt arbete 
med ytskiktet på både Gröna och 
Röda skolan. 

”Eleverna 
redovisar sin 

drömskolgård. 
Väldigt kul och  
inspirerande!”  

På Vita skolan har vi grundlagt, 
armerat och gjutit en ny platta. 
Nästa steg är att platsgjuta de 
bärande väggarna på nedre plan 
invid den nya syslöjden. 

Bruna Skolan har i dagsläget en 
väldigt öppen planlösning. Skolan 
får en ny framsida för att göra 
plats för större lärosalar och en 
ny entré. 

I Gula Skolan har vi äntligen på-
börjat de omfattande sanerings- 
och rivningsarbetena. Saneringen 
och rivningen förväntas pågå i 
cirka 8 veckor. Den omfattande 

Eleverna förklarar hur de tänkt och hur de 
brukar leka på skolgården.

Bruna skolanVita skolans nya platta gjuts.

Produktionsledare Ebba håller koll så att 
alla fraktioner sorteras rätt. 

Elevernas ”drömskolgård”.

renoveringen av skolan genere-
ra en hel del byggavfall som vi 
sorterar på plats vilket gör att 
projektet spar pengar samtidigt 
som vi värnar om miljön. Just nu 
sorteras fraktionerna trä, metall, 
mjukplast, wellpapp, cellplast, 
papper och övrig deponi. Där-
utöver saneras PCB och asbest 
separat. 

Delar av projektledningen var 
på besök hos skolans elever som 
under renoveringen håller till 
i paviljongskolan. Fem klasser 
redovisade hur deras ”drömskol-
gård” skulle se ut. Väldigt kul och 

inspirerande för oss som jobbar 
i projektet! Barnen hade många 
roliga idéer såsom träkojor, ”spö-
ktunnlar”, drak-ruschkanor  som 
vi tar med oss när utemiljön ska 
projekteras. 

Utöver renoveringsarbetena har 
en arkeolog varit på plats för att 
kartlägga de fornlämningar som 
finns mellan Bruna skolan och 
idrotts- och matsalsbyggnaden. 
Man har hittat drygt hundra 
”skålgropar” från bronsåldern, 
mer om detta i ett senare  
nyhetsbrev.


