Vi bygger

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

September 2018

Sedan början av augusti har det pågått en
granskningsperiod av de handlingar som
arbetats fram hittills i projektet.

Etablering och bottenplatta
I början av september ställs huvudetableringen på
plats. Det är sammanlagt 17 bodar som placeras
intill den kommande skolparkeringen i tomtens
södra del. Etableringen rymmer omklädning och
fikaplats för ca 60 yrkesarbetare, kontor för 6
tjänstemän samt utrymme för konferensrum och
kopiering.

Återstående projekteringsarbete under
hösten är att ta fram tillverkningsritningar
på bland annat stomme, tak och väggar.

När etableringen är på plats är det dags att börja med byggarbetena för den kommande
bottenplattan. Första momentet är att forma och armera grundfundament och kantbalk.
Placering och dimensionering av dessa är beroende av var pelare skall stå och hur mycket
vikt dessa skall belastas med. Arbetena med plattan kommer att pågå under hela hösten.

Skolans stomme kommer att bestå av stål
och även en del invändiga betongväggar.
De utvändiga väggarna utgörs av
utfackningsväggar och prefabriceras i
fabrik. Även taket kommer att
prefabriceras och levereras i färdiga
element som sedan lyfts på plats när
stommen och väggarna är monterade.
Att prefabricera en stor del av husets skal
ger fördelar som ett tätt hus snabbt, vilket
underlättar uttorkningen av huset.

Nu är vi igång!
Måndag den 27 augusti samlades elever
och lärare från Smulebergsskolan
tillsammans med några av Tibros
kommunpolitiker samt representanter
från NCC för att officiellt ta det första
spadtaget för Tibros nya f-6-skola.
Därefter bjöds alla elever på korv med
bröd.

DET HÄR ÄR TIBROS NYA SKOLA
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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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