Månadsbrev för Ekängens Skola
Maj-Augusti 2019
I månadsbreven kommer ni kunna ta del av produktionens olika faser fram till slutbesiktning, vi kommer i korthet
beskriva dom arbeten som pågår och kommer utföras under dom närmast kommande veckorna.

I produktionen så är huset uppdelat i 4 olika delar som benämns som del 1,2,3 och 4 där del 4 ligger längst norrut
mot Johan Skyttes skola.

Arbeten som pågår i Maj-Augusti 2019
-

Montaget av fasaden börjar att bli klart, ett par veckors arbete kvarstår.

-

Finjustering, planteringar, montage lekutrustning mm. fortsätter under Maj -Juni

-

Plattläggning och asfaltering av skolgården kommer att ske under juni månad efter att fasadställningar har
tagits bort.

-

Plantering av växter samt några nya träd.

-

Invändigt är det flesta ytskikten såsom mattläggning, målning och plattsättning redan klara. Nu pågår
arbeten med listning, snickerier och undertak.

-

Elektrikerna håller på med kompletteringsarbeten dvs. eluttag, belysningsarmaturer, avprovning av
centraler, montage av passagesystem, brandlarm mm.

-

Ventilationsmontörerna håller på med montage av luftdon samt isolering av kanalsystemet

-

Rörmontörerna har påbörjat montage av porslin och blandare mm. samt injustering av värmesystem och
återvinningssystem.

-

Styrsystem för installationer samt passagesystem monteras.

-

Skolans Wifi och nätverk installeras i slutet på maj.

-

En samordnad provning utförs för kontrollera att installationerna fungerar tillsammans och att externa larm
och kommunikation med Sisab´s driftcentral fungerar som det ska.

-

Ljudmätning, tillgänglighets kontroll samt skydd mot brand och utrymning kontrolleras.

-

Slutbesiktning av skolan sker i slutet på juni. Därefter blir det en del justeringsarbeten innan skolan kan tas
över av verksamheten med skolstart i Augusti.

-

Skolmodulerna mellan Johanskyttesskolan och nya skolan kommer att tas bort. Ytan mellan skolorna
kommer att iordningställas för god kommunikation mellan skolorna och med nya cykelplatser mm.
Detta blir det sista månadsbrevet och vi hoppas att alla kommer att bli nöjda med den nya skolan.
Vi avslutar med informationen nedan och några bilder.

Mvh Hälsning Platsledning för Erlandsson Bygg och Sisab´s Projektledning

Viktig information:
Infartsgrinden för materialtransporter är flyttad till infarten vid BMX banan vid Vantörsvägen och vi ber er iaktta
försiktighet när ni vistas inom området runt grinden.

-

