Vi bygger

BAGGEBOSKOLAN
Aktuell information om byggnationen av Tibros nya F-6-skola
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På gång just nu
september 2019

Kommande händelser:
September: Magnussons måleri börjar
måla invändigt. De börjar i hemvisterna
och i basrummen.

Vi har gått in i byggprojektets andra och sista läsår
och det är mycket som händer inne i skolan. Under
september arbetar ungefär 60 personer på
arbetsplatsen. En av dem är Sebastian Dempwolf
Holm, lärling på NCC och Tibrobo. Han arbetar
med väggar runt fasadpartierna för tillfället.
– Det är speciellt med första bygget så klart. Och
det är extra roligt att få vara med och bygga för
sin ort, betonar han och fortsätter:
– Jag gjorde praktik i skolan i våras. Sedan började
jag som lärling måndagen efter studenten.
Som lärling får man en handledare som stöttar och
ser till att man lär sig flera olika arbetsmoment.
Efter 1,5-2,5 år är man färdig, under den tiden får
man lärlingslön.
– Jag lär mig mycket och hoppas att få arbeta med
andra typer av projekt inom NCC också. Och bo
kvar i Tibro så klart, säger Sebastian.

NCC börjar montera spaltpanel invändigt
och de utvändiga fasadribborna på
sporthallen.
NCC mark kommer utföra asfaltering vid
bussangöringen.
Höst/vinter 2019/2020:
Golvläggningsentreprenaden och
undertaksentreprenaden startar.
NCC påbörjar arbetet med att montera
hyllor, skåp m.m.

Taklagslunch på Baggeboskolan

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

Den 22 augusti bjöd Tibro kommun på taklagslunch. Det bjöds på stekt vildsvin och potatis
som tillagades på plats med en het sås. 65 av
de yrkesarbetare och tjänstemän som är knutna
till projektet deltog i lunchen. Taklagsfest är en
gammal tradition som firas när taket är på plats.
– Det var en trevlig tillställning och maten var

DET HÄR ÄR TIBROS NYA SKOLA

god, tyckte Jan Johansson som är grävmaskinist
på Dalslunds åkeri (längst till vänster i bild).

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

maj

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

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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