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Det här är klart eller pågår
Taken på Hus 3 och 4 är nu besiktigade, så därmed är det är klart på hela byggnaden. Träfasaden
kommer vi fortsätta med i ca 2 veckor. Tyvärr hittade vi mer berg vilket medfört lite mer sprängning.
Sprängningen utförs parallellt med övriga markarbeten så det löper på bra. Invändigt pågår arbete
med ytter och innerväggar, samt installationsarbeten med rör, vent och el.

Det här är på gång
Spackling av golven i Hus 3 och 4 på plan 1 kommer utföras under V.10, vilket innebär att
samtliga ytor på plan 1 då är klara. Målning på plan 2 i Hus 2 kommer vi påbörja V.10. Vi
kommer också att montera den invändiga hissen med start V.12. Hissen kommer vi sedan att
använda för hantering av material under resten av byggtiden. Plattsättningen i
omklädningsdelen på plan 2 i Hus 2 kommer påbörjas V.12 om uttorkningen av spacklet gått
enligt plan. Fuktprov för detta tas under V.10.

Värt att notera
Projektet i sin helhet flyter på bra och nu ser vi fram emot våren då skolgården kommer börja ta
form.

Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder.
Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748
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                   Hus 3 plan 1. Här kommer kontoren ligga.
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Pågående isolering av ventkanaler i Hus 2 plan 2.
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                        Innerväggar i Hus 2 plan 2.
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 Läggning av fördröjningsmagasin och pågående sprängning.


