Vi bygger

BAGGEBOSKOLAN
Aktuell information om byggnationen av Tibros nya F-6-skola

Baggebos konstverk

På gång just nu
april 2020

Kommande händelser:

Ljusgården, skolans mittpunkt, har under
projektets gång förändrats allt eftersom.
Från allra första början skulle det vara
ett rum ute utan tak, men med tiden har
idéerna förändrats. När Olle Hjertquist,
specialsnickare och lärare på Hantverksakademin i Tibro fick frågan om vad man
kunde göra med en 18 x 10 meter stor
vägg i ljusgården fick han idéer.

April: Utvändigt ska det planteras, monteras
lekutrustning samt byggas uteklassrum.
Invändigt återstår det att färdigställa pågående arbeten samt att städa av alla ytor
innan installationssystemen kan startas.
Montering av gymnastikutrustning.

Olle älskar projekt och en av idéerna var att ta till
vara på spillvirket från Tibros möbeltillverkning.
För att få förslag på vad man kunde göra på
väggen hölls en workshop med eleverna på
Smulebergsskolan i årskurs 5. Det resulterade i
ett träd. Ett träd där stammen utgörs av ekbakar,
Trädet består av ekbakar och ca 3000 bitar
d v s ekstammar, och ekgrenar som klyvts på
spillvirke.
längden och laserats i en lila ton.
Löven utgörs av spillvirke genom träklossar i olika former som målats i ett flertal gröna
nyanser av eleverna på Smulebergsskolan samt av målarfirman på Baggeboskolan. Några av
löven är förgyllda för att få en fin effekt i trädet. Löven är limmade och skruvade på plywoodskivor som skruvas upp på den stora väggen i ljusgården. Uppskattningsvis har det gått
åt ca 3 000 löv för att tillverka trädet. Tanken är att trädet ska hållas levande. Det finns redan
nu tankar på att göra djur av de överblivna löven och montera på trädet.
Konstverket är ett samverkansprojekt där ett flertal aktörer varit inblandade där utformning
och färgsättning har vuxit fram kontinuerligt. Medverkande har varit Hantverksakademin,
Baggebobyggets projektgrupp, kultur-och fritidsförvaltningen, elever på Smulebergsskolan
samt Gustav Jorde på företaget Lumberhead i Forsvik som levererat bakar och grenar.
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Projektledare Tibro kommun
Samuel Willner
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samuel.willner@tibro.se

Platschef NCC
Kenneth Johansson
Tel: 0703-48 92 85
kenneth.e.johansson@ncc.se

Maj: Denna månad ska byggnaden besiktigas
och provas så att allt fungerar som det ska.
Det kommer att återstå vissa jobb utvändigt,
t ex. att färdigställa ytor där etableringen
varit.
Juni-augusti: Inflyttning och möbelleverans.
Augusti:
15/8 Öppet hus för allmänheten kl. 10-16
20/8 Invigning

Följ Baggeboskolan på
Instagram för att få de senaste
uppdateringarna från bygget.

DET HÄR ÄR TIBROS NYA SKOLA
Baggeboskolan är en F-6-skola med
plats för 540 elever, som är belägen vid
korsningen mellan Hörnebovägen och
Fågelviksleden.
Skolan, som blir treparallellig, rymmer
en sär- och träningsskola, en fullstor
idrottshall och en skolrestaurang med
storkök. En ljusgård knyter ihop skolan
och är tillgänglig för alla elever. Skolan
tas i bruk hösten 2020.
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