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Hej! 
 
Nu var det länge sen sist,  
Senaste infon var i Januari och sen dess har vi hunnit med mycket på projektet. 
Vi har försökt summera det som är gjort i bilder på bifogade sidor. 
 
Om fokus riktas på vad som är framför oss här på Lycke så ska vi i vecka 20 
börja montera stommen på idrottshallarna. Det är både stålpelare, limträbalkar, 
betongbjälklag och betongväggar som ska monteras och målet är att ha stom-
men uppe till semestern. 
 
Innan dess ska vi gjuta klart plattan och parallellt med stommen platsgjuta två 
skyddsrum.  
Idrottsprojektet omfattar 2st hallar där en av hallarna har en läktare med 500 
platser, det finns ett café, omklädningsrum och utrymmen för lärarna. 
 
Både idrotten och skolbyggnaden ska vara klara samtidigt, till sommaren 2021. 
 
På skolan så är det stort fokus på de invändiga arbetena, det gipsas innerväg-
gar och utförs en mängd olika installationsarbeten så som el, rör, ventilation, 
sprinkler, kökskyla och hissar.  
Dessa arbeten kommer pågå under en längre tid och snart kommer vi påbörja 
undertak, mattläggning och målning. 
 
Utvändigt så pågår det fasadarbeten, betongfasaderna målas i gult och plåtsla-
garen klär in fönster och takfot. Murarna är i gång och man kan redan nu 
skymta en tegelfasad bakom ställningen vid gaveln mot Skene.  
Det ska bli väldigt roligt att se det färdiga resultatet när ställningen tas ner om 
några veckor. 
 
 
 
Hälsningar 
Skanska och Marks Kommun   

Störningar och  

risker 
 
Vi ber samtliga respektera 
avspärrningar, skyltar och 
hänvisningar från produktion-
en. Detta för allas säkerhet 
och trevnad.  
 

På gång framöver 
 

Vecka 18 

Fjärrvärmeservis idrott. 

Markarbete kring idrottshallarna. 

Målning av fasader, skola. 

Murning fasader, skola.  

Invändiga arbeten skola. 

Gjutning av bottenplatta, idrott. 

 

Vecka 19 

Fjärrvärmeservis idrott. 

Markarbete kring idrottshallarna. 

Målning av fasader, skola. 

Murning fasader, skola.  

Invändiga arbeten skola. 

Plåtarbete fasader. 

 

Vecka 20 

Markarbete kring idrottshallarna. 

Gjutning platta skyddsrum, idrott. 

Montage smidestomme, idrott. 

Murning fasader, skola.  

Invändiga arbeten skola. 

Plåtarbete fasader. 

 

Under takfoten har vi smyckat tegelfasaden 

ytterligare med ett tegelförband med  

utdragna koppstenar, snyggt va? Halva plattan gjuten, pågående markarbete mellan bef. skolan och idrottshallarna. 
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14 Januari: Prefabgänget monterade första gradängplattan i aulan. 

Detta har hänt under Januari 

13 Januari: Dagen innan vi började med takmontaget. Lagfoto på 3 grabbar som monterat de flesta  

väggarna på Lycke, tack för ett bra samarbete! 

16 Januari: Första takelementet på plats, Joe 

och Mattias godkänner montaget =) 

30 Januari: Lett-tak avslutar takmontaget, färdigt tak på ca två veckor, 

imponerande! 

På det lägre belägna taket har Engman tak börjat lägga 50mm isolering 
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27 Februari: Ytpappen är lagd på hela takytan, bra jobbat av Engman Tak! Utsikten mot Skene är det inget fel på heller =) 

Detta har hänt under Februari 

3 Februari: Installerade pelletsvärmare under byggtiden, 3st 100kW-pannor. 

6 Februari: Takgenomföring för en av avluftshuvarna till ventilationsaggregaten. 

Digitalt bygge: Vi använder IPAD:s ute på  

arbetsplatsen för att läsa ritningar och kolla i 

3D-modeller. Christer och Victor i något man 

kan kalla en ”riggad” bild ;)  
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5 Mars: Arbetet på idrottshallarna har pågått ett tag, i bild utförs grundläggning och markarbete för kommande grundplatta. 

Detta har hänt under Mars 

25 Mars: Syn av tegelprov ihop med Marks kommun och Fredblads arkitekter. 

5 Mars: Det första gipsväggarna börjar ta form på plan 3  Tätskikt på terrassen monteras. 

Många meter hängränna blir det! 
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24 April: Montage av fasadskivor södergavel ovan lågdel. 

Detta har hänt under April 

Vi städar ur vårt arbetsområde inför nästa  

arbetsmoment för att minimera damm i vår 

arbetsmiljö. 

24 April: Målning av betongfasader emot skolgården. 

24 April: Armering av skyddsrumsplatta, Christer och Tobias syns i bild. 


