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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.

Maj: Denna månad ska byggnaden besiktigas och 
provas så att allt fungerar som det ska. Det kommer 
att återstå vissa jobb utvändigt, t ex. att färdigställa 
ytor där etableringen varit.

Juni-augusti: Inflyttning och möbelleveranser.

Augusti: 
17/8   Skolstart
20/8   Officiell invigning

Tibro kommun

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

När man bygger en skola är det inte bara 
golv, väggar och tak som gör byggnaden 
komplett. Det krävs en hel del tekniska 
installationer för att få rätt funktion och 
komfort i alla rum. Det ska bland annat finnas 
belysning, värme, vatten, brandlarm, olika 
styrfunktioner och fräsch luft så att eleverna 
orkar koncentrera sig en hel skoldag. 

Nu när vi är i slutskedet i byggprocessen är 
det dags att prova alla funktioner som har 
installerats. Det brukar kallas för samordnad 
provning och det är NCC:s installationsledare 
Ola Lundh som håller i detta: 

– Samordnad provning innebär att vi provar och 
kontrollerar funktioner som gränsar mot varandra 
för att se att det fungerar som det är tänkt. Till 
exempel om det utlöses ett brandlarm så ska det 
inte bara ringa i klockorna utan dörrar ska även 
stängas och ventilationssystem stoppas. 

Fungerar det som det är tänkt?

Ett av totalt fyra teknikrum på övre plan.

– Installationer i skolor är omfattande så det krävs mycket samarbete för att få plats ovan 
undertak menar Ola.  Det är även viktigt att alla installatörer ska komma fram och kunna 
jobba på ett rationellt sätt i produktionsfasen, vilket vi har lyckats väl med på  Baggebo-
skolan. Utmaningen är som alltid att få med alla smådetaljer och att hinna bli klara i tid, 
men det kommer vi att fixa!

Slutspurten

Nu är det inte många 
veckor kvar innan skolan 
ska stå färdig. Vi har 
bland annat börjat städa 
av alla ytor och det ser 
riktigt fint ut! På bilden 
ses samlingsrummet 
Grottan på övre plan.

På gång just nu
maj 2020
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