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Aktuellt i projektet

Efter mycket finjusteringar 
och anpassningar är änt-
ligen fasaden helt färdig-

ställd på gröna skolan. Samtliga 
fönster med tillhörande foder 
och plåtbleck är nu monterat. 
Därmed är även fasadställningen 
nedmonterad och man kan nu 
alltså onekligen se vilken fin skola 
verksamheten kommer att flytta 
in i. Återstående utvändiga arbe-
ten är utrymningsbalkong inkl. 
trappa på villans baksida samt 
vindfånget på framsidan. Det blir 
verkligen fint. Nu när fönstren är 
uppe har vi dessutom monterat 
upp pärlspont i vissa lärorum och 
inom en snar framtid kommer 
även karmar och listverk sättas 
upp i gröna skolan. 

Röda skolan är förskjuten gent-
emot gröna skolan så i nästkom-
mande nyhetsbrev för augusti 
kommer även fina bilder över 
fasaden på denna villa. Just nu 
pågår el-, ventilation- och rör-

” Nu börjar det 
äntligen synas att vi 

bygger för 
återskapande och 

inte enbart river på 
skolan.” 

kompletteringar. Allt detta sam-
tidigt som bärverk för undertak 
kommer upp samt plattsättning i 
WC-grupperna. 

Även i vita skolan pågår just nu 
plattsättning av WC-grupperna. 
För den uppmärksammade följer 
kontrastmarkeringarna för syn-
nedsättning samma färg som vil-
lorna har på fasaden. Med andra 
ord har vi grön kontrastmarkering 
i WC-grupperna i gröna skolan, 
röd i röda skolan och grå i vita 
skolan (vitt ger ingen bra kontrast 
mot det vita kaklet i denna villa, 
därav grå kontrastmarkering). Vi 
håller även på med spackling och 
målning av invändiga väggar. 

I gula skolan har vi nu äntligen ett 
bjälklag för entréplanet, plan 2. 
Likt bjälklagen i gröna och röda 
har vi isolerat detta innan golvgips 
lagts. Nu är nästa steg att tillägg-
sisolera samtliga ytterväggar. Sam-
tidigt som detta invändiga arbete 

Spackling av väggar samt fönster i vita 
skolan

Sommargrillning med samtlliga 
entreprenörer

utförs byter vi även ut fuktskadad 
råspont på yttertaket. Därefter 
kommer vi lägga ny papp innan 
takteglet kommer upp.

Taket på bruna skolan är snart 
färdigsvetsat. Här blir det papp-
tak rakt igenom. Denna månad 
kom även aggregatet för bruna 
skolan vilket innebär att vi nu 
kan bygga igen fläktrumstaket. 
Vi lyfte nämligen upp aggregatet 
på plan 2 och transporterade in 
det via taket då det är enormt, 
cirka 2,26m högt, 2,65m långt 
och 1,99m brett. Vikten för denna 
lilla pjäs är hela 1,2 ton. Då kan 
en onekligen förstå varför fläkt-
rumsbjälklaget har blivit förstärkt 
med en ny stålstomme.

Monteringen av förstärkt smide 
har även påbörjats på idrotts- 
och matsalsbyggnaden. En del 
av den bärande konstruktio-
nen utav nybyggnadsdelen av 
idrotts- och matsalsbyggnaden 

Psss.. Det finns fler bilder på 

nästa sida. 

Ventilationsaggregat i vita skolan

utförs med smidespelare och 
balkar. Mark&Betong som ut-
fört betongarbeten på vita, bruna 
och, nu som senast, idrotts- och 
matsalsbyggnaden är klara. Den 
senaste gjutningen var betong-
trappan som ska sammanfoga 
den övre delen av länkbyggnaden, 
mellan bruna skolan och idrotts- 
och matsalsbyggnaden, med den 
lägre delen av länkbyggnaden. 
När smidet är klart vid denna 
byggnad kommer vi i sinom tid få 
upp väggar och tak även här.

Bygget flyter på under hela som-
maren. Vi passar inte enbart på 
att bygga hus för lärmiljö utan 
vi bygger även upp gemenskapen 
med alla medverkande entrepre-
nörer genom att ha sommargrill-
ning.

Bjälklag klart på plan 2 samt tilläggsisole-
ring av ytterväggarna i gula skolan

Projektet önskar alla läsare en

trevlig sommar!
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Aktuella bilder
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Framsida fasad av gröna skolan

Plattsättning i röda skolan / vita skolan

Baksida fasad på gröna skolan Gavelfasad på gröna skolan

Papptak på bruna skolan

Fasad på gröna skolan

Isolering av bjälklag på plan 2 i gula 
skolan

Gjuten betogtrappa i länkbyggnaden

Pärlspont och fönster i gröna skolan

Schaktningsarbeten vid det framtida vind-
fånget på gröna skolan




