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Kommande händelser:

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.

Augusti: Magnussons måleri börjar med 
sin entreprenad. NCC drar igång arbetet 
med fasadpanelen. Installatörerna börjar 
komma igång på allvar med installatio-
nerna. Assemblin el utför kanalisation och 
Fyrkantens ventilation börjar arbeta med 
aggregatmontering och kanalmontering. 
NCC mark arbetar med grundläggning för 
lek-och gräsytor på skolgården. Arbetet
med invändig komplettering i sporthallen 
startar.

Höst 2019: Golvläggningsentreprenaden 
och undertaksentreprenaden startar. 
Vidare påbörjas invändig komplettering.

Tibro kommun

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

Det som händer på bygget 
nu är att murningen av 
fasaden pågår för fullt. 
Bakom tegelstenarna är 
det en luftspalt för att 
förhindra problem med 
fukt, och innanför luft-
spalten är det isolering 
mot utfackningsväggen. 
Det finns hål mellan vissa 
tegelstenar vid sockeln 
för att få luftspalten att 
fungera. 

Vad händer mer på bygget?
Fasadpartier monteras, innerväggar byggs och byggandet av väggarna runt ljusgården har 
påbörjats. Merparten av arbetena på taket är klara.

Fyrkantens ventilation har börjat montera sina aggregat i fläktrummen och en del av 
kanalisationen i idrottshallen.

Radiator VVS installerar rör och avlopp och Assemblin el gör en del förberedande arbeten innan 
deras arbeten drar igång på allvar efter semestern.

På gång just nu
juli 2019

Det som skruvas in i utfackningsväggen och som håller fast tegelstenarna kallas kramla. Det 
är cirka 4 kramlor per kvadratmeter tegelvägg. Ovanför fönster och dörrar är det en pre-
fabricerad tegelbalk, denna är tillverkad av armeringsstål som gjuts ihop med tegelstenarna. 

Tegelstenarna muras ihop med murbruk. Den horisontella fogen kallas liggfog medan den 
vertikala fogen kallas stötfog. Det är viktigt att det finns rörelsefogar för att fasaden inte ska 
spricka. I vissa liggfogar behövs armering, här används armeringsstege så kallad bistål.

Sluttampen före semester!
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