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Aktuellt i projektet

Nu har höstrusket verkligen 
dragit igång och därför är 
största prioritet i projek-

tet att färdigställa fasaderna samt 
andra utvändiga arbeten. Vind-
fången i gröna och röda skolan 
är klara så långt det går innan 
inglasningen utav dessa påbörjas. 
Dessutom har plåttak på entréer-
na på dessa två hus färdigställts. 
Faktum är att gröna, röda och 
vita skolans tak besiktigas i slutet 
av denna månad. För övrigt har 
kök, dörrar och socklar kommit 
upp i gröna och röda skolan se-
dan föregående nyhetsbrev. Kvar 
att göra i dessa hus är komplet-
terande målning, handledare i 
trappor, kompletteringar av be-
lysning, skyltning och skrapgaller.

I vita skolan är elektriker i full 
gång med att dra el och koppla 
in denna i el-nischerna. Projektet 
har utfört en del fuktmätningar 
för de nya betongplattorna och 
förhoppningen är att vi i nästa 
månad skall kunna börja lägga 

”Äntligen har projek-
teringen för utemil-
jön med tillhörande 
trafiklösning dragit 

igång. 
Förhoppningsvis 
möter vi barnens 

önskemål” 

invändiga golv och mattor. Det är 
inte förens efter mattorna är lagda 
som den övriga invändiga kom-
pletteringen kan fortsätta så som 
invändiga glaspartier, dörrar, kök, 
lister etc. I skivandets stund har 
putsare precis färdigställt fasaden 
på detta hus vilket i sin helhet 
leder till att de utvändiga arbetena 
på detta hus är klara. 

Ett hus som har full produktion 
ute som inne och på samtliga 
plan är gula skolan. Nere i källa-
ren dras el fram till centraler. På 
plan 2, även kallat entréplanet, 
har målningen precis färdigställts 
och hisschaktet som snart får en 
invändig trappa runt omkring sig 
har färdigbyggts. Förra veckan le-
vererades även ventilationsaggre-
gatet till plan 4 vilket leder till att 
vi kunnat bygga upp fasaden. Den 
gula fasaden är äntligen klar och 
det saknas enbart ett fåtal ytterde-
taljer att justera och anpassa. Den 
största nyheten sedan föregående 
brev är att takarbetet har påbör-

Ytterdörr med överljus på gavel om röda 
skolan

Bärverk för undertak i bruna skolan Vindskivor och fönster i länkbyggnaden Bärläkt för tegel på gula skolan

jats. Denna vecka har bärläkten 
för det fina teglet påbörjats och 
förhoppningen är att tegeltaket 
hinner bli färdigställt innan even-
tuellt snöoväder. Fler bilder på ta-
ket kommer under nästkommande 
nyhetsbrev. 

Vad gäller bruna skolan har bär-
verket till undertaket påbörjats. 
Även arbeten med fönsterbänkar 
och glaspartier har påbörjats. I 
kommande vecka påbörjas golv-
läggningen i detta hus. 

Under ombyggnation av befintliga 
gesimsrännor upptäcktes att det 
befintliga taket läckte varför vi nu 
lägger nytt tak även här. Därför 
pågår nu ett gediget, och förhopp-
ningsvis det sista, rivningsarbetet 
av plåttak. Förutom detta sätts 
vindskivor på fasaden samt papp-
läggning på taket. Ventilationsar-
betena håller även på med kanal-
dragning i schakt samt isolering 
utav dessa. Rörmokare har även 
börjat med undercentralen i detta 

hus. Faktum är att centralen i 
idrott- och matsalsbyggnaden 
kommer styra all vattentillförsel 
i resterande hus. Med anledning 
utav detta kan vi därför inte sätta 
på värmen i de inkopplade radi-
atorerna förens vi är klara med 
undercentralen i idrott-matsals-
byggnaden. Förutom installationer 
spacklas det på plan 1 i denna 
byggnad. På planet ovanför dubb-
lar bygg de sista väggarna. 

Denna månad har äntligen pro-
jekteringen för utemiljön med 
tillhörande trafiklösning dragit 
igång. Förhoppningsvis möter vi 
barnens önskemål vad gäller en 
”drömskolgård”. Den drömgård 
barnen som nu går på paviljgons-
skolan i Munkmora presenterade 
för projektledningen i våras. 

Projektet önskar samtliga läsare 
en läskig halloween.

Fler bilder finns även på 
nästa sida

Text: Ebba, produktionsledare Arcona



FARSTAVIKENS SKOLA  
EKEDAL 

NYHETSBREV  
OKTOBER

2019

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

Aktuella bilder

”Äntligen har projek-
teringen för utemil-
jön med tillhörande 
trafiklösning dragit 

igång. 
Förhoppningsvis 
möter vi barnens 

önskemål” 

Fasadpanel, fönster och omfattningar på gula skolan

Invändig spackling och målning i idrott- och matsalsbyggnaden

Pentry i röda skolan

Elnisch i gula skolan

Isolerade ventilationskanaler i schakt i 
idrott- och matsalsbyggnaden

Rörstråk i idrott- och matsalsbyggnaden

Invändiga dörrar i röda skolan Inmålat hissschakt som sedan får en trappa 
runt sig, gula skolan

Färdigmålande väggar och spris i gula skolan - här kommer det 
även upp pärlspont


