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Kontakt:

Projektledare Tibro kommun
Samuel Willner
Tel: 0504-181 57
samuel.willner@tibro.se

Platschef NCC
Kenneth Johansson
Tel: 0703-48 92 85
kenneth.e.johansson@ncc.se

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.

MarsMarsMarsMars––––aprilaprilaprilapril: : : : Montering av 
utfackningsväggar, alltså icke bärande 
ytterväggar. Väggarna tillverkas av KMT i 
Estland och NCC monterar. Väggarna 
levereras med fönster redan monterade. 
Väggarna kläs senare med ytskikt, på 
Baggeboskolan blir det tegel. 

MajMajMajMaj: Yttertaket ska på plats. Det 
levereras och monteras av norska 
Lett-tak. Att prefabricera taket innebär 
att man får tätt hus snabbt och 
minimerar risken att bygga in fukt.

Maj: Maj: Maj: Maj: Nu börjar vi montera utvändiga 
metallpartier. Stora glaspartier i fasaden 
bidrar till mycket ljusinsläpp.

Tibro kommun

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

Monteringen av stommen följer tidplanen
och nu är första flytten av kranen gjord. 
Det kommer ske ett antal flyttar av kranen
för att montera hela stommen. Det beror
på att den bara klarar en viss vikt vid en
viss radie. 

Där kranen står nu når den de östra
delarna av skolan. Den norra delen är
redan färdig. Om arbetet fortsätter i 
samma takt kommer hela stommen att 
vara på plats i månadsskiftet mars/april.

Arbetsledare Ulf Bengtsson har arbetat med Baggeboskolan sedan starten men ska 
nu gå hem i pension.

Vad har du för tankar om fortsättningen på Vad har du för tankar om fortsättningen på Vad har du för tankar om fortsättningen på Vad har du för tankar om fortsättningen på BaggeboskolanBaggeboskolanBaggeboskolanBaggeboskolan? ? ? ? 

– Det ser bra ut. Det har varit ett race, men det har fungerat bra. Jag tror att det 
kommer bli en skola vi kan vara stolta över. Jag känner mig nöjd.

Ny arbetsledare är Jan Frid, NCC. Vad säger du om den nya skolanVad säger du om den nya skolanVad säger du om den nya skolanVad säger du om den nya skolan????
– Det känns som en positiv arbetsplats med en bra struktur och det kommer bli ett 
roligt projekt. När projektet är klart kommer det bli en jättefin skola!

På gång just nu
mars 2019

Projektet ligger just nu till och med lite före tidplan och monteringen av utfackningsväggarna, 
ytterväggar som inte är bärande, har börjat. Väggarna kommer från Estland på lastbilar och
monteringen sker med mobilkran. 

Vind i seglen för monteringsarbetet


