Vi bygger

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

Baggeboskolan – just nu

På gång just nu
januari 2020

Baggeboskolan nådde en
milstolpe strax innan jul
– innerväggarna är klara!

Kommande händelser:
Januari:
Vi börjar montera golvlister.
Februari:
Storköksentreprenaden startar.
Vikväggen i sporthallen monteras.

Nu har företaget som byggt innerväggarna lämnat arbetsplatsen
eftersom de är klara med sin
entreprenad. Alla installationer
inuti väggarna är också klara.
Väggarna till samlingsrummet Grottan i skolans mediatek var
de sista innerväggarna som byggdes. Väggen som projektorn
är riktad mot är rak, de andra är runda.

Nu, när det är mörkt ute och snön kan komma när som helst, är
det vissa åtgärder som vidtas för att arbetsplatsen ska fungera
på ett så bra sätt som möjligt. Exempelvis har extra belysning
monterats för att personalen ska se bra och inte riskera att
snubbla. Vidare har vinterkläder och varma handskar köpts in
för dem som fortfarande arbetar utomhus och förberedelser har
gjorts för att kunna grusa och sanda när det blir halt. En av de
vanligaste olyckorna på en byggarbetsplats är just att halka eller
snubbla.
-Här syns industriparketten i den ena
ateljéen på andra
våningen bredvid
ljusgården.

För övrigt är det full fart på bygget. Mattor läggs, undertak
monteras och målning av väggar och plywoodskivor pågår. Kakel
sätts i toalettgrupper, spaltpanel i idrottshallen skruvas upp och
karmar till dörrar och glaspartier monteras. Hissen monteras,
installatörerna arbetar för fullt med sina installationer och markentreprenören fortsätter med lekutrustning och finplanering.

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 första som händer på arbetsdagen är
morgongympa för att värma upp kroppen
och undvika skador. Gympan, som utförs
till musik, håller på i cirka 10-15minuter.

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

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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