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Byggår: 1974, ombyggd 2013
Ägare: Vöfab
Yta: 8 258 m2 innan byggnationen.
Tillbyggnad av plan tre 3 775 m2
och miljöhus 100 m2
Antal elever: ca. 500, men under
byggtiden ca. 310
Arkitekt: Maria Lindahl, bsv arkitekter & ingenjörer ab
Entreprenör: BRA (samordnad
generalentreprenad)

Vi började bygga i september
2011, och arbetet som sker i två
etapper, ska bli klart till höstterminens start 2013.

Anledningen till byggnationen
är i första hand att det saknades
återvinning på ventilationen
samt att köket var för litet och i
behov av en upprustning.

Väggar och tak tilläggsisoleras
och det blir nya fönster och närvarostyrning på belysning.

Miljöhänsynen har stor betydelse. När allt är klart beräknas
energiförbrukningen att bli
betydligt lägre – minska från
190 till 80 kWh/m2.

När tillbyggnaden på taket är
klar kommer vi att installera
solceller där, med en effekt
på 30 kW. De beräknas ge en
energibesparing på 26 MWh per
år, vilket i sin tur ger en CO2besparing på 26 ton per år.

Vad gör vi för att uppnå detta?
Störst betydelse har att vi bygger så att det blir återvinning
på ventilationen och att den blir
behovsstyrd.

Materialvalen är miljövänliga
och vi har installerat en matavfallskvarn, för att ta hand
om matavfallet som lämnas till
biogasproduktion.
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Första etappen blev klar i juni
2012. Där ingick ombyggnad
av köket/matsalen, expeditionen, personalutrymmen, några
klass- och grupprum samt en ny
huvudentré. Vi har också byggt
till en våning på taket, som
innehåller ventilationskanaler
och fläktrum.
Tillgängligheten i skolan blir
bättre för alla. Huvudentrén,
som har flyttats, är tydligare
och mer välkomnade med en
reception innanför dörren. Även
tillgängligheten för funktionshindrade har förbättrats.
I andra etappen som startade
sommaren 2012 ingår ombyggnad av övriga klass- och grupprum, biblioteket och fritidsgården.

– Skolan har verkligen fått ett
lyft. En ljus fin skola med en tydlig huvudentré och fler mötesplatser för personal och elever
på rasterna, säger Torbjörn
Petersson, bitr. rektor på skolan.
Skolan är byggd så att eleverna
är kopplade till olika lärararbetslag och varje arbetslag använder
3-4 klassrum. Eleverna har också
sina skåp i närheten av klassrummen och lärarnas arbetsrum.
– Elever och personal är mycket
nöjda med ombyggnaden. Det
är härligt att se hur eleverna trivs
och är rädda om sin skola, säger
Torbjörn Petersson.

Elever och personal får modernare och ljusare lokaler,
anpassade till dagens pedagogik. Vid höstterminens start
2012 kunde de börja använda
de utrymmen som blev klara i
första etappen.
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