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i Medborgarhuset, Alafors 
den 10 mars 2014  kl 19.00
På dagordningen sedvanliga årsmöteshandlingar såsom 
årsberättelse, bokslut och vägavgift samt framläggande  

av debiteringslängd 2014 och fastställande av  
förfallodag för debitering 2014-04-30

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga  
14 dagar före årsstämman på Tempo i Nol.

www.nol-alaforsvagforening.se

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 28 februari 2014 
c/o Hans Hellman
Södra Ekhultsvägen 8, 
449 41 Nol

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!

// styrelsen

NÖDINGE. Kyrkbyskolan 
genomgår en totalreno-
vering.

En verksamhets-
anpassning sker för 
årskurs 4-6.

– Efter ett års inten-
sivt arbete med att de-
fi niera verksamhetens 
behov, tekniska utred-
ningar och projektering 
är vi äntligen igång. Det 
blir färgglada, ljusa och 
lekfulla lokaler, säger 
Sara Edmark, projekt-
ledare på kommunens 
fastighetsavdelning och 
ansvarig för projektet.

Det invändiga rivningsarbe-
tet är i full gång, bara skalet 
kommer att bli intakt. Sefa 
Byggnads AB är installerade 
på Kyrkbyskolan sedan ett 
par veckor tillbaka.

– Det är ett omfattande 
byggprojekt. Entreprenads-
umman uppgår till cirka 50 
miljoner kronor. Som mest 
kommer vi att ha 50 per-
soner i sysselsättning och 
arbetet ska vara klart till års-
skiftet, förklarar platschefen 
Kenth Fagerberg.

Kyrkbyskolan stod fär-

dig 1981. Diskussioner om 
att renovera lokalerna har 
pågått under det senaste de-
cenniet.

– Det fi nns fl era orsaker 
till varför projektet inte har 
kommit igång tidigare. Nu 
blir det en betydligt mer 
omfattande renovering än 
vad som var tänkt från allra 
första början. Renovering-
en ligger helt rätt i tiden då 
högstadieeleverna har fl yttat 
till Ale gymnasium och verk-
samheten ska därför anpassas 
för årskurs 4-6, säger Joa-
kim Östling, verksamhets-
chef för grundskolan i Ale 
kommun.

 – Invändigt blir det en 
helt ny planlösning. Från 
att ha haft en byggnad med 
lågt i tak och långa korrido-
rer får vi i framtiden ljusa, 
öppna lokaler som är lätta att 
orientera sig i. Arbetsmiljön 
förbättras för såväl elever 
som lärare och nya normer 
vad gäller tillgänglighet och 
dagsljusinsläpp ska tillgodo-
ses, säger Sara Edmark.

– Jag vill också nämna den 
samlingsyta som kommer att 
skapas i mitten av skolan där 
det byggs en scen som elev-
erna kan samlas kring. Vida-
re kommer innergårdarna att 

öppnas upp för att användas 
i undervisningen, säger Joa-
kim Östling.

Trivsam miljö
Genom tydliga entréer med 
färgkodning, nya större 
fönster och dekormålning på 
fasaden är syftet att skapa en 
trivsam och trygg yttre miljö 
på nya Kyrkbyskolan.

– Stor vikt läggs vid att 
skapa variationer i såväl ku-
lör, ljus och rumsstorlek för 
att tillgodose de aktiviteter 
som skolan kommer att vara 
programmerad för. Vi vill 
också skapa lokaler för en 

hållbar utveckling där ett av 
målen är att få ned skolans 
energiåtgång med minst 25 
procent. Det ska bland an-
nat ske genom fönsterbyten, 
ventilation och belysning, 
säger Sara Edmark.

När skolan är klar beräk-
nas den rymma cirka 400 
elever. Kyrkbyskolan ska 
kopplas ihop med intillig-
gande skolbyggnader och 
idrottshallen.

– Om ett år skall vi dra 
igång ett projekt när det gäl-
ler utemiljön och binda ihop 
den med näridrottsplatsen. 
Elevmedverkan kommer att 

tillämpas. Vi tar ett helhets-
grepp för området, säger 
Sara Edmark.

Full gas under våren
Kenth Fagerberg välkomnar 
våren, som är den bästa tiden 
på året för takbyte.

– Det kommer att vara 
full gas under hela våren och 
sommaren. Tidsaspekten är 
som alltid vår största utma-
ning. Jag vill dock betona att 
det är en väldigt välbyggd 
skola och det underlättar 
vårt arbete, säger Fagerberg.

Joakim Östling hoppas att 
alla har överseende med att 

vardagen inte blir sig riktigt 
lik under 2014.

– Det är ingen optimal 
situation, men syftet är gott 
och vi kommer att få en fan-
tastiskt mycket bättre och 
fi nare skola när allting är 
klart.

– Vi har skapat en så kall-
lad byggblogg där man kan 
följa projektet. Där ger vi 
fortlöpande information om 
vad som är på gång, avslutar 
Sara Edmark.

JONAS ANDERSSON

– Arbetet klart vid årsskiftet

Kyrkbyskolan totalrenoveras

Så här är det tänkt att Kyrkbyskolans huvudentré ska se ut i framtiden.

Joakim Östling, verksamhetschef skola, Sara Edmark, projektleda-
re på kommunens fastighetsavdelning, och Kenth Fagerberg, plats-
chef Sefa Byggnads AB, inspekterar Kyrkbyskolan i Nödinge som 
just nu genomgår en totalrenovering. 
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Evidensia Väst
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, Mölndal, 

Kållered, Kungsbacka, Åsa.
www.evidensia.se

Kastration Katt
7/1-31/3 2014 

I paketet ingår:
Kastrering, vaccinering, chip-
märkning, 6 kg kattsand samt 
en goddybag.

Honkatt
ord.pris 1890:-

Hankatt
ord.pris 1290:-

1290:-

630:-

Kampanj-
paket!

Kastrationskampanj feb-mars 2014

KASTRERA 
KATTEN NU!

FÅ VACCINATION & 
ID-MÄRKNING PÅ KÖPET!

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Honkatt  

995:-
Hankatt 

550:-

ALE
DJURKLINIK

Nu utökar vi vårat team och välkomnar 
även Leg.Vet Kristina Ghosal hit till oss.
Jan Arosenius Leg.Vet Specialist i hundens och 
kattens sjukdomar tjänstgör tisdagar.

Välkommen att 
boka tid på

0303-33 59 70


