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Hultskolan, nybyggnation
Hej igen,
Nu börjar delar av den nya skolan bli färdigställda. Vi tänkte därför visa lite mer bilder
än tidigare informationsblad så ni ser hur skolan ser ut.
Vi är just nu i full gång med besiktningar av den första etappen som överlämnas till
skolan under november. Skolverksamheten har sedan ett par veckors arbete med
möblering och inflyttning innan det är dags för eleverna att börja med sin
undervisning i de nya lokalerna.

Ni ser på två av bilderna ovan hur ett av de nya hemrummen ser ut. Detta är med
utsikt mot grässlänten till söder om skolan. Ni ser även ett av de sex nya kapprummen,
vi har fyra stycken färdiga till denna etappen så är det två stycken som blir
färdigställda med den andra etappen. Kapprummen är placerade parvis och är målade
i tre olika kulörer för att markera de olika avdelningarna.
Förutom hem- och fritidsrum blir även de administrativa delarna och storkök med
matsal färdigt. Vi har förstått att matsalen är något som setts fram emot då eleverna
hittills under höstterminen varit utan sådan. Återigen så får vi tacka för den

förståelse som ni och eleverna visat under hösten och de svårigheter som
etappbyggandet medför.

På de två bilderna ovanför ser ni en liten del av storköket och matsalen börjar delar av
den nya skolan bli färdigställda.
Det pågår samtidigt arbeten i den andra etappen, där går vi bl.a. fram med rör och
ventilationsstråken. Byggnaden är ansluten till den första etappen och taket och
fönstren är på plats. Även delar av fasaden börjar bli färdig.
I samband med att eleverna flyttar in i den nya delen så kommer vi att lyfta bort de
tillfälliga paviljongerna, där kommer istället den nya idrottshallen att byggas.

Vid frågor, kontakta Erlandsson Bygg AB.
Mattias Larsson, Platschef
Peter Wollbrandt, Arbetsledare
031 – 389 00 00

