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Aktuellt i projektet

Med lite varmare och 
behagligare utetem-
peraturer har ännu en 

månad gått i projektet Farstavi-
kens skola Ekedal. 

Många av de ytskikt som skall 
upp i gröna skolan har nu påbör-
jats, och i vissa fall även färdig-
ställts. På det nedre planet är 
målning, plattsättning på toalett-
grupperna och undertaks regel-
verk klart. Denna vecka påbörjas 
mattläggning som produktion i 
gröna skolan. Villan har även fått 
en interntrappa i trä som tar dig 
genom alla de olika planen. Detta 
var något som inte fanns tidiga-
re, utan för att ta sig upp till det 
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övre planet var en tvungen att 
gå in via den f.d expeditionen på 
baksidan. Intill innertrappan har 
vi även fått upp ett lyftbord för 
att göra skolan tillgänglig för alla 
som kommer att vistas här.

Vad gäller den röda och vita sko-
lan fortsätter produktionsgången 
likt den som tidigare skett i gröna 
skolan. Just nu sätts fasad upp 
på både röda och vita skolan och 
alla förberedande arbeten görs 
innan ytskikten kan starta där.

I gula skolan har första planet 
förstärks upp med stål. Det görs 
för att öppna upp planlösningar-
na till att bättre anpassas till de 

Kaklade väggar på toalettgrupperna i 
gröna skolan

Lyftbord och invändigtrappa i gröna
skolan

Början till fläktrum på bruna skolans tak

Gjutning av övre delen av idrotts- och matsalsbyggnaden och början av länbyggnaden

lärmiljöer som dagens skolverk-
samhet efterfrågar. Nästa steg 
är att börja med bjälklagen och 
förstärka upp övriga plan med 
smide. Tills nästa månadsbrev har 
vi förhoppningsvis börjat med 
takarbetet på denna villa. 

Den bruna skolans konstruktion 
är nästintill klar. Det enda som 
saknas är väggar och tak på det 
nya, mycket större, fläktrummet 
som kommer kunna efterliknas 
vid ”ett hus på taket”. Innan 
vi kan färdigställa detta arbete 
inväntar vi en storleverans av nya 
fläktaggregat som kommer trans-
porteras in via taket. Därefter 
byggs taket igen. Vi kommer dock 

behöva lämna en del detaljer på 
bruna skolans tak ofärdiga till 
dess att hela idrotts- och mat-
salsbyggnaden och tillhörande 
länkbyggnad är klar. Vi har precis 
gjutit plan 2 på idrotts- och 
matsalsbyggnaden. Nästa steg är 
att fortsätta upp med platta på 
mark i den övre delen av länk-
byggnaden. Plan 2 av idrotts- och 
matsalsbyggnaden kommer bestå 
utav en utbyggnad av den befint-
liga matsalen, toalett-grupper och 
tvätt-stationer för skolbarnen. 

Bärande stålkonstruktion i gula skolan

Psss.. Det finns fler bilder 

på nästa sida. 

För er kännedom kommer projektet 

inte ha något sommaruppehåll!
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Aktuella bilder

De tre trävillorna i Farsta-
vikens skola Ekedal, den 
röda, den gröna och den 

gula skolan, byggdes runt sekel-
skiftet 1800-1900.  Den röda 
skolan var först på plats, år 1884, 
och placerades bredvid det året 
tidigare uppförda kapellet; en trä-
byggnad som enligt tidens smak 
var utförd i fornnordisk stil. 
Kapellet, som revs 1953, fung-
erade först som gudstjänstlokal 
och senare som skolans gymnas-
tiksal. Den gröna skolan byggdes 
1903 och den gula skolan tolv år 
senare.
 
Trähusen har en mängd fönster 
i olika utförande och storlekar. 
Under årens lopp har man bytt ut 
och förändrat många av dem. I 
röda skolan har man t.ex. mins-
kat dem som vetter ut mot skol-
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gården och på så sätt gett fasaden 
helt andra proportioner. På andra 
ställen har fönsterspröjsen tagits 
bort och vissa fönster har helt 
enkelt satts igen. Underhållet har 
varit eftersatt och många fönster 
har varit i dåligt skick.

Vår ambition har varit att behålla 
-och återskapa- skolbyggnadernas 
vackra fönster, spröjsade på både 
in- och utsida, men med moder-
na glas som ger skydd mot både 
kyla och solsken. Fönsterbeslagen 
är av gammal modell men kom-
pletterade med låsbara vädrings-
beslag som förhindrar barn från 
att kunna ramla ut. Foder och 
listverk är kopierade efter hu-
sens gamla förlagor. Vi har även, 
där rumsindelningen omöjliggör 
fönsterplaceringar, gjort några 
nya blindfönster, som är ett tradi-

Arkitektern har ordet 

tionellt sätt att skapa symmetri i 
fasader som annars upplevts som 
obalanserade.
På baksidan av gröna skolan 
har vi kompletterat de befintliga 
fönsterkuporna med ett par nya 
kupor för att kunna släppa in mer 
ljus i klassrummen på övervå-
ningen och samtidigt kunna lösa 
placeringen av den utrymnings-
trappa som krävs där. 

Fasad på vita skolanFasad och fönster på gröna skolan Invändig trappa i röda skolan

Inklädnad av talkbalk i gröna skolan

Genom att ge de gamla skolbygg-
naderna nya fönster i traditionell 
stil är vår förhoppning att Far-
stavikens skola Ekedals kulturarv 
lever vidare in i 2000-talet.

Fotomontage av röda (t.v) och gröna 
skolan med kapellet mitt på skolgården


