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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.

Mars: Lastbryggan tas bort, den del där man 
transporterat material till och från plan 2. 
Detta möjliggör att de sista utvändiga metall-
partierna kan monteras. Arbetet med sport-
hallsgolvet påbörjas.

April: Utvändigt ska det planteras, monteras 
lekutrustning samt byggas uteklassrum. 
Invändigt återstår det att färdigställa på-
gående arbeten samt att städa av alla ytor 
innan installationssystemen kan startas. 
Montering av gymnastikutrustning.

Maj: Denna månad ska byggnaden besiktigas 
och provas så att allt fungerar som det ska.
Det kommer att återstå vissa jobb utvändigt 
ex. att färdigställa ytor där etableringen varit.

Juni: Inflyttning och möbelleverans.

Tibro kommun

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

Att ha kapacitet att laga 540 
portioner mat varje dag ställer krav 
på köket. I Baggeboskolans storkök 
finns rejäla ytor för personalen, ett 
riktigt bra stekbord och gott om 
plats för att servera flera rätter.
- Jag hoppas att eleverna kommer 
att märka skillnad på maten, säger 
Niclas Elwing Saxius, enhetschef för 
Tibro kommuns måltidsavdelning 
och delaktig i utformningen av 
storköket.

Det är mycket att tänka på när man bygger ett kök av det här slaget. Hygienkraven är höga, 
och det måste finnas utrymme att laga många portioner (antagligen kommer 375 elever att 
börja på skolan till hösten, men den har plats för så många som 540). Dessutom serverar man 
flera rätter varje dag.
- På Smuleberg var det serveringsytan som hindrade oss från att servera fler rätter. Här finns 
det plats.
Det senaste året har man lagat maten på plats på Smuleberg, precis som man kommer att 
göra på Baggeboskolan. Det gör stor skillnad på maten, enligt Niclas.
- Bara att det doftar mat betyder mycket. Dessutom minskar svinnet, det som blir över tar vi 
hand om på plats.
Förutsättningarna för att laga riktigt god mat finns. Tanken är att tre kockar och ett 
köksbiträde ska utgå från skolans storkök, som bland annat är utrustat med en VCC, som är 
ett kombinerat stekbord, gryta och fritös.
- Köket blir jättebra! Ofta brukar vi få de ytorna som blev över. Här är tänket annorlunda från 
början, fastslår Niclas.

Plats för god mat

Niclas Elwing Saxius är nöjd med skolans storkök.

På gång just nu
mars 2020
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