Vi bygger

BAGGEBOSKOLAN
Aktuell information om byggnationen av Tibros nya F-6-skola
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Etablering och bottenplatta
Nu är huvudetableringen på plats. 17 bodar har placerats intill den kommande skolparkeringen i tomtens södra del.
Byggarbeten för den kommande bottenplattan har precis påbörjats. Första steget är att göra en form där sulan ska gjutas. En sula är
en kant av betong som ytterväggarna sedan kommer att stå på.
Under tiden arbetar man med att lägga ledningar för el, spillvatten och dagvatten under plattan.
Parallellt sker arbete med att förtillverka armeringar till plintar. De kommer att gjutas på olika platser i grunden för att fånga upp
laster från de pelare som kommer att finnas i huset. Arbetena med plattan kommer att pågå under hela hösten.

Håll dig uppdaterad!
Följ Baggeboskolan på
Instagram och håll dig
uppdaterad om vad som
pågår på arbetsplatsen.

Kommande händelser:
December:
December Bottenplattan färdig
Januari:
Januari Stommen börjar att monteras
Mars:
Mars Montage och komplettering av
utfackningsväggar
Maj:
Maj Takmontage

Det är vi som jobbar
När det är som mest intensivt kommer 60 personer att arbeta på bygget.
Just nu är det 10 personer + platsledning.
Två betongare – som förtillverkar armering till plintarna.
Två murare – som ska mura kantbalk på sulan och till dess hjälper till med armering.
Två träarbetare – som jobbar med att sätta ihop formen där vi ska gjuta sulan.
Två maskinister – som schaktar för plint och sula samt vatten- och avloppsrör under plattan.
Två markarbetare – som lägger rör för spillvatten, dagvatten och elledningar.

Kontakt:
Projektledare Tibro kommun
Samuel Willner
Tel: 0504-181 57
samuel.willner@tibro.se

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

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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