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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.

Juni: Dags att börja mura. Fasaden, som 
består av tegel, börjar växa fram. Arbetet 
blir färdigt i höst. Fasadpartierna börjar 
komma på plats.

Augusti: Magnussons måleri börjar med 
sin entreprenad. NCC drar igång arbetet 
med fasadpanelen. Installatörerna börjar 
komma igång på allvar med installatio-
nerna. Assemblin el utför kanalisation och 
Fyrkantens ventilation börjar arbeta med 
aggregatmontering och kanalmontering. 
NCC mark arbetar med grundläggning 
för lek- och gräsytor på skolgården.

Tibro kommun

Följ Baggeboskolan på Instagram
för att få de senaste uppdate-
ringarna från bygget.

Företaget Europol1 har anlänt till Baggeboskolan
för att börja bygga innerväggarna.

Innerväggar byggs med en stålregel-
stomme i mitten och sedan en trä-
fiberskiva och gipsskiva på ena sidan. 
Detta kallas för att ”enkla väggen”. 

Därefter kan installatörerna, främst
elektriker och rörinstallatören, göra sina 
installationer och när de är klara skruvas 
träfiberskiva och gipsskiva upp på andra
sidan. Nu har vi ”dubblat väggen”. 

Andra pågående arbeten
NCC arbetar med en skärmvägg i taket för ridåväggen i idrottshallen. Förrådsbyggnaderna 
byggs för fullt och snart startar arbetet med att montera de utvändiga fönstersmygarna.
På plan 1 sker arbete med utsättning av innerväggar.

Radiator VVS arbetar med att skruva fast fixturer för wc-stolar och gör håltagningar 
för avlopp.

På taket är det full fart med att skruva fast snörasskydd och livlinekrokar.

På gång just nu
juni 2019

När installationerna är klara och väggskivorna uppsatta är väggen redo för genomgående 
håltagningar och ytskikt. Innerväggarna byggs först på plan 2 och sedan på plan 1. Så är det 
för att kunna ha stora fria ytor så länge som möjligt för material och arbetsstationer.

Innerväggarna byggs för fullt!
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