
FARSTAVIKENS SKOLA  
EKEDAL 

NYHETSBREV  
OKTOBER  

2018

Läs mer om renoveringen av Farstavikens skola Ekedal: varmdo.se/framtidensekedal
Har du frågor om renoveringen? Kontakta: fastighetsenheten@varmdo.se 
Kontakta kommunantikvarien: kommunantikvarien@varmdo.se

Aktuellt i projektet Sju skolbyggnader från olika tider 
Nu har renoveringen av Far-
stavikens skola Ekedal äntligen 
påbörjats! Vi som arbetat med 
projektet tycker det är jättekul 
att äntligen få börja omsätta all 
den tid och energi som lagts ner 
vid projektering till att praktiskt 
renovera skolan.

Projektet drivs i samverkan med 
kommunens samverkanspartner 
Arcona. Projektet drivs i så kallad 
strategisk partnering och innebär 
att vi försöker samla all kompe-
tens tidigt för att säkerställa att 
vi levererar det verksamheten 
efterfrågar. Många personer har 
varit involverade för att skolans 
personal och elever ska få en så 
bra skola som möjligt. Det har 
inte alltid varit lätta avvägning-
ar mellan olika myndighetskrav 
som energi-, brand- och tillgäng-
lighetskrav. Eller önskemål från 
verksamheten för att få en så bra 
lärmiljö som möjligt. Samtidigt 
utgör området kring Farstavikens 
skola Ekedal ett riksintresse sett 
ur kulturmiljöperspektiv, kom-
munens antikvarie Lenore har 

därför varit ett viktigt bollplank 
för projektet. 

Eftersom vi tycker detta är ett så 
spännande projekt, med byggna-
der från slutet av 1800-talet fram 
till idag, så vill vi gärna dela med 
oss av vad som händer i projektet 
men även ge en tillbakablick i hur 
skolan växt fram. Förhoppnings-
vis kommer ni som följer projek-
tet inte bara få en inblick i hur 
projektet fortskrider utan kanske 
även lära er något om byggnads-
teknik, områdets historia eller 
hur en skoldag på 1900-talets 
början var. 

Just nu pågår ledningsarbeten, 
rivning och sanering av delar av 
röda och gröna villan. Även vita 
längan har sanerats och snart på-
börjas sanering i bruna längan. 
Arbetet kommer att pågå under 
vardagar mellan kl 7-16. En del 
störningsmoment från rivningen 
och större transporter kan före-
komma. 

Projektledare
Värmdö kommun 

Kärt barn har många namn och 
i dag heter skolan Farsatvikens 
skola Ekedal då skolan numera 
har två avdelningar. Den skolmil-
jö vi nu renoverar är den som 
många känner som Ekedalssko-
lan.  

Skolmiljön Ekedalskolan har 
växt fram från första skolan år 
1884 fram till den yngsta skolan 
från 1968. Detta har skapat en 
levande miljö med lång konti-
nuitet som verksamhet. Platsen 
har kontraster mellan klassiska 
träskolor till enkla funktionel-
la skolor från 1960-talet. Idag 
skapar vi en ny årsring på platsen 
från 2018. Skolområdet består av 
sju byggnader från olika tidsepo-
ker, byggda utifrån olika tiders 
krav på skolmiljö. Byggnaderna 
är mycket olika i volym, material 
och uttryck.

Ekedalskolan som helhet är starkt 
identitetsskapande. Allt eftersom 
att bruket i Gustavsberg växte så 
växte också behoven av omsorg. 
Skolverksamhet fick år 1884 en 

”Den första skolan 
byggdes 1884.  

I dag skapar vi en 
ny årsring från 

2018 på platsen.” 

egen byggnad i Gustavsberg, det-
ta i Röda villan. Alla som bodde i 
Gustavsberg var tvungna att jobba i 
bruket, annars fick de flytta. Bar-
nen i Ekedalskolan hade på så sätt 
sin framtid utstakad för sig. I tidig 
ålder blev barnen i skolan indelade 
i olika yrkeskategorier inom bruket. 
1960-talet var en glansperiod för 
Gustavsbergsfabriken då tillverk-
ningen av emalj startade. Fabriken 
krävde fler anställda vilket resul-
terade i fler barn, byggnader för 
skolverksamhet tillkom i skolmiljön 
under denna tid.

Här nedan ser du alla de byggnader 
som växte fram mellan 1884 och 
1968. 

Kommunantikvarien
Värmdö kommun

Röda villan från 1884 Gröna villan från 1903 Gula villan från 1915 Brun längan från 1968

Rektorsvillan från 1920 Vita längan från 1962 Idrott-/matsalsbyggnaden från 1965


