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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.

December:
Hissentreprenaden startar.

Januari:
Vi börjar montera golvlister.

Februari:
Storköksentreprenaden startar.
Vikväggen i sporthallen monteras.

Tibro kommun

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

Baggeboskolan innebär inte 
bara en positiv förändring 
för skolan i Tibro. Även 
föreningslivet får ett rejält 
lyft med en ny fullstor 
sporthall. 
- Jag har följt projektet genom 
hela resan och vill ge en stor 
eloge till projektledaren Samuel 
Willner, byggledaren Ragnar 
Olsson och Anders Kaiser 
Gustafsson, projekteringsledare 
NCC, som har lyckats få med 
alla våra önskemål, utan att 
missa någonting, säger Hellen 
Eriksson Wallén, fritidskonsulent 
på Tibro kommun. 

- Det är inte många sporthallar som har en sådan här takhöjd, 
säger Hellen Eriksson Wallén om Baggeboskolans sporthall.

Det viktigaste för föreningslivet när hallen skulle utformas var rätt funktionalitet, så att de 
idrotter som finns i kommunen kan utövas. Badminton ställer till exempel speciella krav på 
takhöjd och ljus. Men det Hellen Eriksson Wallén tycker är allra viktigast är tillskottet på tider 
som den nya hallen innebär.
- Det roliga är att vi kan möta nya grupper. Äntligen får vi en ny hall, det är stort!

Idag finns två fullstora idrottshallar i Tibro, som båda är fullbelagda. Innebandy är den just nu 
största idrotten i kommunen. Hallen kommer att fungera bra för det, med ordentlig plats för 
både sarg och läktare. Men målet är att skapa rum för alla. Kanske genom öppen verksamhet 
vissa tider, som inte är bunden till någon speciell förening.
- Det är viktigt att alla känner att de är välkomna hit, även om man inte har koppling genom 
sin egen eller barnens träning, fastslår Hellen.

Ny idrottshall dit alla är välkomna

Nu har vi börjat montera den invändiga 
spaltpanelen i sporthallen.

På gång just nu
december 2019
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