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NÖDINGE. Glädjen gick 
inte att ta miste på.

Elever och personal 
hade väntat på denna 
dag.

– Äntligen är vi 
framme vid resans mål, 
förklarade Kyrkbys-
kolans rektor Ulrika 
Andersson.

Det var i februari som ar-
betet startade. Under våren 
drabbades skolbyggnaderna 
på området av en del skade-
görelse och i samband med 
rivningsarbetet upptäcktes 
också limförtvålning.

– Därför krävdes ett venti-
lerat undergolv vilket blev en 
fördyrande åtgärd. Det var 
dock nödvändigt och idag 
stoltserar Nödinge med en 
fin och frisk skola, förklarar 
Sara Edmark, projektledare 
fastighet.

– Kyrkbyskolan har blivit 
ljus och färgglad. Färgkoda-
de entréer ska göra det lätt 
att navigera i huset. Det är 
ett betydligt större ljusin-
släpp mot tidigare, större 
fönster och med klassrum 
utefter fasaden.

Hur har ni från kom-
munens sida upplevt sam-
arbetet med Serneke, som 

varit totalentreprenör för 
projektet?

– Det har varit fantas-
tiskt bra! Samarbetet med 
Serneke fortsätter dessut-
om eftersom de nu startar 
nästa renoveringsprojekt – 
Nödingeskolan. Rivningen 
inleds den här veckan och 

arbetet kommer att fortgå 
fram till sommaren, berättar 
Sara Edmark.

Fredagsmorgonens in-
vigningsceremoni på Kyrk-
byskolan var regisserad av 
elevrådet. Det bjöds på mu-
sik, tal och bandklippning 
naturligtvis.

– Från och med nu kan vi 
koncentrera oss fullt ut på 
den pedagogiska verksam-
heten, det känns otroligt 
skönt. Vi är oerhört glada 
över vår nya skola, avslutar 
Ulrika Andersson.

JONAS ANDERSSON

Kyrkbyskolan i Nödinge har fått ett rejält ansiktslyft.

– Kyrkbyskolan i ny skepnad

Färgstarkt invigningsfirande

Christer Larsson från Serneke uppvaktade Kyrkbyskolans 
rektor Ulrika Andersson med en blomma och önskade lycka 
till i de nya lokalerna.

 Kören bjöd på vacker sång. 
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