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Skolan
informerar:
De tillfälliga modulerna
är nu på plats och
besiktigade och
verksamheten har tagit
lokalerna i bruk. Det
känns som barnen
kommer få det riktigt bra
här i väntan på sina
nyrenoverade och
nybyggda lokaler.
Detta informationsblad
finns att tillgå på
Falköpings kommuns
hemsida. Det kommer
ungefär en gång per
månad uppdateras med
information om hur det
går i projektet och vad
som händer framöver.

Översta bilden visar utbyggnaden av storkök och restaurang till vänster. Nedre bilden visar utbyggnad av hus A till vänster.

Äntligen dags för byggstart.
”Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge” men nu är vi entreprenörer äntligen på väg att sätta tänderna i om– och tillbyggnaden av Åsarps skola– och förskola. Det
har varit en lång process och många stenar har
vänts för att nå dit vi är i dag i omfattning av
vårt uppdrag. Det är en gedigen investering
kommunen gör och med all respekt för vår beställare och den verksamhet vi bygger för skall
vi göra allt vi kan för att leverera den höga kvalité som förväntas, på utsatt tid och inom de
ekonomiska ramarna. Vi ser verkligen fram
emot resan som börjar nu.
Om– och tillbyggnad Hus A
Hus A, som är den stora tegelbyggnaden
kommer invändigt att totalrenoveras. Flera delar av huset kommer få en ny planlösning. Kommunen prioriterar kvalité på innemiljön för verksamheten och åtgärder som ny ventilation, nya
undertak för ljudmiljön och ny belysning är
några exempel på förbättringar man nu investerar i. Hus A kommer även att byggas ut i anslutning till entrén där verksamhet för F-klass kom-

mer att bedrivas.
Om– och tillbyggnad hus C
Den gamla skolbyggnaden närmast kyrkan
kommer att rivas och lämna plats åt en helt ny
byggnad som kommer att innehålla ett nytt
tillagningskök med tillhörande restaurang. Nybyggnaden innehåller även en förskoleavdelning som kommer att byggas ihop med den
befintliga byggnaden som idag också inrymmer
förskoleverksamhet.
Utöver om– och tillbyggnaderna ingår i projektet också att byta ut den befintliga pelletsanläggningen mot bergvärme.
Säkerhet
Att ha en byggarbetsplats i anslutning till
pågående verksamhet är alltid en utmaning,
Inte minst då det handlar om nyfikna barn. Deras säkerhet kommer under hela produktionstiden att vara högst prioriterad och vi kommer
veckovis stämma av med verksamheten att säkerheten kring arbetsområdet är optimal.

På gång framöver
V 13
* Inhägnad av arbetsområde
* Etablering av byggbodar
* Invändig rivning hus A
V 14
* Start rivning av idrottshall
* Rivning invändigt hus A
* Rivning av installationer
V 15
* Rivning av idrottshall
* Rivning invändigt hus A
* Rivning av installationer
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Bilden nedan visar hur skolområdet kommer att användas under produktionstiden. På den vänstra
sidan kan man se barnens gångväg till modulerna. Ner till höger ser ni var bussen lämnar och hämtar
barnen.

