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Ett arbete med ett byggprojekt börjar långt innan själva
byggproduktionen på den fysiska platsen kan dra igång.
Vi är nu klara med all den bakomliggande planering och
beslut som behövs för att ta nästa steg och börja bearbeta marken. Att få ta första spadtaget är alltid lika
spännande och
roligt. Det fick vi
hjälp med i slutet
på maj då ett gäng
glada elever satte
de första spadarna
i marken. Efter
det har det hänt
mycket. Vi har många maskiner på plats som arbetar
med jordmassorna. På bilden här intill ser ni en drönarbild från hur området såg ut vecka 32. Ett initiativ som
tagits i projektet är att göra en pulkabacke av den jord
som ej kommer att köras ut på området, istället för att
frakta bort den. Just nu läggs jorden på hög för att nyttjas i markarbetena. Nu är byggbodsetableringen och även Skanska hus
på plats. Vi håller på att färdigställa
etableringen och planerar för grundarbeten med hissgrop och bottenplatta. När bottenplattan är gjuten är det dags för stålstommen att resas. Byggtrafiken kör nu
enligt plan direkt in på bygget från Hollendergatan, på baksidan av förskolan. Detta skapar ett avstånd till barnens
utemiljöer och till dagens nu uppmarkerade hämta/lämna-zonen för verksamheterna. Men, trots detta behöver vi alla hjälpas
åt att ta hand om varandra och inte komma för nära maskinerna. Vi lovar att dela med oss om vad som händer innanför staketet och vi ser fram
emot ett fortsatt och utökat gott samarbete med verksamheterna genom hela projektet! Med vänlig hälsning Krister och Sabina (se bild)

Markarbeten, trygghetsfokus och QR-koder!
QR-koder på plats
I juni satte kommunen
upp 2st stolpar med
visuell information om
hur skolbyggnaden
kommer att se ut. Läs
av QR-koden med
kamera i din mobil
eller ladda ned en app
som skannar QRkoder.

Trygghetsbesiktning I juni genomförde Skanska en Trygghetbesiktning av byggetableringen. Detta är ett verktyg där vi på Skanska
tillsammans med beställare, partners och verksamhet fokuserar på hur byggetableringen påverkar närområdet. Det blev en uppskattad och
informativ aktivitet som resulterade i bra dialoger, där vi med olika perspektiv kunde hitta
gemensamma lösningar. Tex, färg till fritids,
utkikstorn och reflexmarkering på byggstaketet.
På kommunens hemsida för Vindängens skola
finns en artikel från Trygghetsbesiktningen.

Huvudentreprenör Skanska Hus
Sabina Esbjörner och Carl
Silvennoinen har ordet…

Markentreprenör Skanska Väg och anläggnings Björn Ingemarsson och Dennis
Wallqvist har ordet…

Just nu fokuserar vi på att komma igång med
bottenplattan och få den färdigjuten innan höstrusket gör sin entré.
Vår känsla just nu är att det känns väldigt kul
att vara igång och vi har fått en positiv start med
markarbetena.

Just nu fokuserar vi på färdigställandet av makadamytan för betongplattan.
Vår känsla just nu är positivitet över god stämning på
arbetsplatsen och framgången i projektet.
Nästa steg är att fortsätta hålla bra stämning och god
effektivitet på arbetsplatsen.

Falköpings kommuns
Byggprojektledare
Krister Lundberg har
ordet…
Just nu fokuserar jag på att
kontrollera handlingar.
Min känsla just nu är bra.
Det är kul att vi gått från projektering till byggnation.

