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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.

November:
Nu börjar vi montera karmar till invändiga 
dörrar och glaspartier. Vi börjar även 
montera skåpssnickerier.

December:
Hissentreprenaden startar.

Tibro kommun

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

Byggbranschen är en av
de mest olycksdrabbade 
branscherna man kan arbeta i. 
Därför känns det extra kul att 
Baggeboskolan är ett projekt 
som genomförts utan olyckor.
Fredrik Sandén är skyddsombud 
för NCC på arbetsplatsen.Skydds-
ombudet har en mycket viktig 
roll för bra arbetsmiljö.  I hans 
uppgifter ingår bl. a. att gå 
skyddsronder med platsled-
ningen för att upptäcka och

Mattias Ludvigsson, Fredrik Sandén och Sebastian Dempwolf Holm.åtgärda risker på arbetsplatsen. 
- Egentligen går vi allihop skyddsronder, varje dag på den här arbetsplatsen. Ser man något så 
fixar man det eller rapporterar till arbetsledningen och Fredrik. Det fungerar väldigt bra, säger 
Mattias Ludvigsson, som är lagbas, alltså arbetslagets företrädare på arbetsplatsen.

Många tänker kanske att säkerhet mest handlar om att förhindra fall eller olyckor med maski-
ner, men Fredrik och Mattias framhåller städning och röjning som minst lika viktigt. 
- Effekterna av att andas in byggdamm är inget man märker av just nu, men det kan orsaka 
samma sjukdom som asbest och är cancerframkallande. Och eftersom vi är många som rör 
oss på arbetsplatsen varje dag är det viktigt att det inte ligger saker som man kan snubbla på, 
säger Fredrik.

På NCC:s arbetsplatser är hjälm med knäppt hakrem, skyddsglasögon, varselkläder och skydds-
skor obligatoriskt för alla. 
- Det följer de flesta bra. Det har varit en stor utveckling inom det personliga skyddet och det 
tycker jag är jättebra, säger Fredrik. Jag personligen har nog också förändrat mitt beteende. Jag 
har blivit mer restriktiv, man vet vad konsekvenserna kan bli.
- Man tänker efter före. Där är till exempel arbetsberedningar, att vi går igenom momenten 
innan vi utför dem, riktigt bra tycker jag, säger Mattias.

En säker arbetsplats

Olika utseende kring fönstren förstärker den 
lekfulla fönstersättningen

På gång just nu
november 2019


