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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.

Februari: Nu är det dags att installera stor-
köket. Det ska monteras inredning, grytor och 
maskiner. Denna månad monteras även 
ridåväggen i sporthallen.

Mars: Lastbryggan tas bort, den del där man 
transporterat material till och från plan 2. 
Detta möjliggör att de sista utvändiga metall-
partierna kan monteras. Denna månad färdig-
ställs sporthallsgolvet.

April: Utvändigt ska det planteras samt 
monteras lekutrustning. Invändigt återstår det 
att färdigställa pågående arbeten samt att 
städa av alla ytor innan installationssystemen 
kan starta igång.

Maj: Denna månad ska byggnaden besiktigas 
och provas så att allt fungerar som det 
ska. Det som återstår är vissa jobb utvändigt. 

Tibro kommun

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

Tråkigt att det inte är något vinterväder? 
Inte om du frågar NCC:s markarbetare.
- Allt vi gör nu är som en bonus för 
vårens arbeten, säger Fredrik Dahlman, 
platschef på NCC:s markavdelning. 
Markarbetena är i full gång, trots att vi är 
mitt i vintern. Just nu jobbar fem yrkes-
arbetare och två maskiner för fullt med 
skolgården. 
- Skolor är roliga projekt, för här får man 
vara med hela vägen, säger Mikael Johnsson. 

Vad händer inne i skolan?
Nu när slutskedet närmar sig kommer det många leveranser 
till byggarbetsplatsen. En stor del av leveranserna är skåps-
inredning som ska monteras i bl.a. kapprum, torg och bas-
rum. Flera av skåpen på plan 2 är redan på plats.

Andra pågående aktiviteter är montering av dörrar och 
glaspartier, spaltpanel i ljusgården, foder och socklar, 
undertak, rörisolering, ventilation i storkök och 
kabeldragning.

- Dessutom innehåller skolgårdar så många 
olika miljöer, säger Markus Johnsson.

Baggeboskolans gård blir inget undantag. Här kommer att finnas en hinderbana, vattenlek, 
klätterställning och studsmattor. Bland mycket annat. 

Nu passar vi på!

På gång just nu
februari 2020

Skåp i treornas torg på plan 2.

Hela markgänget samlat, från vänster: Olivia Tomic, 
Jan Johansson, Markus Johnsson, Erik Lindblad, 
Fredrik Johansson, Viktor Broo och Mikael Johnsson.
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