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Aktuellt i projektet

Under den gångna månad-
en har mycket hänt trots 
semestertider. Hos röda 

och gröna skolan har arbeten 
med vidfångsbyggnaderna inletts. 
Hittills har underliggande be-
tongplattorna gjutits, en stomme 
färdigställts på gröna skolans 
vindfång samt takpappen sitter 
nu på taket. 

I gula skolan har enkling färdig-
ställts på entréplanet. Enkling 
innebär att innerväggen är halv-
färdiga vilket betyder att alla 
ledningar för kommande elutag 
eller tappvatten kan installeras. 
Förutom detta rivs även den be-
fintliga takpappen på taket. Efter 
att detta arbete slutförts kommer 
underlagspapp läggas innan vi 
börja med tegeltaket. 

I den bruna skolan har en mängd 
snickare och installatörer arbetat 
med innerväggar samt installa-
tionsdragningar i väggarna. Från 
att ha varit en stor öppen yta har 
den bruna skolan förvandlats och 
en mängd rum för kommande 
skolverksamhet har skapats. Här 
har även stommen till sittgrad-
ängerna färdigställts som skvall-
rar om hur kommande utbild-
ningslokaler kommer att se ut. 

Den största förändringen på 
bygget, under den senaste tiden, 
är länkbyggnaden mellan bruna 
skolan och idrott- och matsals-
byggnaden. Det blir en helt ny 
byggnad som ansluter dessa två 
befintliga byggnader med var-
andra. En mängd stålpelare och 
balkar har monterats. Dessa 
balkar har funktionen att de bär 
hela taket till den kommande 

”Med andra ord blir 
det mycket frisk luft 

för kommande 
skolverksamhet!” 

byggnaden som måste dimen-
sioneras noggrant för att hålla 
upp ett tungt snötäcke och andra 
möjliga laster på taket. Efter att 
stålstommen kommit på plats så 
har en mängd så kallade kertobal-
kar placerats på stålet som också 
är en del av taket. På kertobalkar-
na har sedan råspont spikats, sen 
har även arbeten med att installe-
ra vindskydd, isolering och fukt-
spärr påbörjats. Ytterväggarna 
på idrott- och matsalsbyggnaden 
arbetas det också fullt med. 

På plan 1 i idrott och matsals-
byggnaden (de tidigare omkläd-
ningsrummen) så har arbeten med 
håltagning gjorts i betongväggar 
för nya dörrhål och stora venti-
lationskanaler. Eftersom vissa av 
dessa håltagningar gjorts i bäran-
de väggar har hålen behövts av-
växlats med stålbalkar och i vissa 
fall pelare som infästs över håltag-
ningen och fästs med stora bultar i 
betongväggen. På ett ställe har ett 
2,2 x 2,6 m stort hål gjorts för att 
ventilationskanaler från komman-
de fläktrum ska kunna dras till 
hela byggnaden. Med andra ord 
blir det mycket frisk luft för kom-
mande skolverksamhet! Förutom 
detta har vi även flytspacklat ne-
dre planet i denna byggnad. Detta 
görs dels för att vi har onekligen 
många skilda golvhöjder, som inte 
följer de tillgänglighetskrav vi har 
i skolbyggnaderna, men även för 
torktiden av den nygjutna platta 
på mark. 

Psss.. Det finns fler bilder på 

nästa sida. 

Färdig fasad pch färdig ställning runt kom-
mande vindfrångsbyggnad till röda skola

Här pågår arbeten med idrott- och mat-
salsbygganden precis i anslutning till bruna 

Nya taket i idrott- och matsalsbyggnaden, 
ovan i bild syns kertobalkarna i trä

Anslutning mellan ny byggnad och befintlig 
byggnad i idrott- och matsalsbyggnaden

Arbeten med isolering av taket, både ker-
tobalkar och stålbalkar syns i bild. Idrott- 
och matsalsbyggnanden

Rivningsarbeten på taket, gula skolan

Vi på plats på Fastavikens skola 

Ekedal önskar alla läsare en 

härlig sensommar!
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Aktuella bilder

”Med andra ord blir 
det mycket frisk luft 

för kommande 
skolverksamhet!”   

Det nya taket till idrott och matsalsbyggnaden

Ytter och innervägg i gula skolan

Färdighetställande av gavelvägg i tegel, 
bruna skolan

Färdig enklad innervägg, gula skolan

Byggnation av ny vindfångsbyggnad, gröna 
skolan

Bruna skolan, i taket syns både rörstråk och ventilationskanaler. Just nu spaclas dessa 
väggar

Stomme till sittgradängerna i bruna skolan är klar


