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Aktuellt i projektet

Ännu en månad har passerat i 
projektet och mycket har hunnit 
hända.

I gröna skolan har vi påbörjat 
den invändiga målningen på  
entréplanet. Detta plan kommer 
att bestå av bland annat två läro-
salar, ett bibliotek samt en fritids-
avdelning. Mer om hur dessa rum 
kommer att se ut kommer senare 
i produktionen då fler av ytskik-
ten kommit upp. 

På övervåningen i gröna skolan 
samt nedervåningen i röda sko-
lan pågår installationsarbeten i 
vägg för fullo. Även plåttak är nu 
helt färdigställda på träyggnader-
na. Dessa är de enda husen som 
kommer att kläs helt med plåttak. 

”Det är en  
spännande  

utmaning att  
förstärka befintliga 

trähus för att  
kunna skapa bättre 

lärmiljöer.” 

Resterande hus består av antigen 
papp- eller tegeltak. 

När vi ändå är inne på tak så är 
taket på vita skolan färdigställt. 
Här har vi papptak då taklut-
ningen är för låg för att kunna ha 
plåt. Vi håller även på med dels 
innerväggar på entréplanet samt 
ytterväggar på övervåningen. 
Inom en snar framtid kommer 
installationsarbeten påbörjas även 
här. 

När Farstavikens skola Ekedal 
står färdig kommer skolan att 
bestå av tre olika typer av tak- 
inklädnader. Gröna och röda 
skolan kommer ha svart plåt, vita 
och bruna skolan kommer att ha 
papptak, medan gula skolan  

Färdigställt papptak på vita skolan Krypgrund där vi ska gjuta plintar för 
bärande smide i gula skolan

kommer att ha både tegel samt 
både papp- och plåttak på 
idrotts- och matsalsbyggnaden. 

I gula skolan har samtliga bjälk- 
lag rensats och nu kan äntli-
gen byggarbetena påbörjas här. 
Närmast i tid har vi gjutning av 
pelarfundament. Dessa nytill- 
komna stålpelare kommer verka 
som den nya konstruktionen till-
sammans med stålbalkar. Det är 
en spännande utmaning att  
förstärka i befintliga trähus för 
att kunna öppna upp planlösning-
arna och ge bättre lärmiljöer. Allt 
detta ska samtidigt göras utan att 
förändra de arkitektoniska ut-
trycken för mycket. Men mer om 
detta i nästkommande nyhetsbrev.

På tal om konstruktion så är det 
just detta som sker i bruna  
skolan. Vi är klara med gjutning 
av plattan på den nya och den 
befintliga delen och därefter har 
vi påbörjat montage av pelare och 
balkar. I samordning med detta 
bygger vi även ytterväggar och 
nya takstolar och inom en snar 
framtid kommer vi även påbörja 
takarbeten. 

I förra månadens nyhetsbrev 
berättade vi om skålgroparna i 
närheten där länkbyggnaden skall 
till. Nu har vi gjutit plattan på 
marken och påbörjat gjutningen 
av väggarna för den nya omkläd-
ningsdelen i idrotts- och matsals-
byggnaden. 

Färdigställt plåttak inklusive taksäker-
het på röda skolan

Isolering av ytterväggar och uppregling 
hjärtvägg i vita skolan

Platta på marken vid nya omklädnings-
rumsdel i idrotts- och matsalsbyggnaden 

Nytt smide för bärighet mellan ny och 
befintlig del av taket i bruna skolan

Spackling av väggar på entréplan i 
gröna skolan. På bilden ser vi en av fler 
”läsgrottor” som skolan kommer att 
innehålla.


