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Lillemor Gunnarsson, Olympicaskolan i Hedemora:

– Min vision är nådd. Fyra skolor och tre förskolor med 
tydlig fokus på rörelse för ett gott liv! Nu går det av bara 
farten, men ibland har det gått lite väl fort och vi har ofta 
haft växtverk, säger Lillemor Gunnarson, rektor, vd och 
grundare av Olympicaskolan. 
Den snabba tillväxten har krävt noggrann planering för att 
rymmas i de befintliga lokalerna. För ett par år sedan insåg 
Lillemor att situationen skulle bli ohållbar om man inte tog 
ett rejält utbyggnadsinitiativ. Hon berättar hur man satt i 
lokaler som inte var avsedda som klassrum och det var brist 
på kapprum och toaletter. Hon tog därför kontakt med en 
arkitekt som skulle se över vilka behov verksamheten hade 
och därefter lämna ut bygget på anbud med totalentrepre-
nad.
– Jag behövde ett pålitligt företag där jag kunde vara säker 
på att mina idéer skulle förstås och kunna förverkligas. Öst-

”Växtverken 
botades av 
kreativt byggäng”

Lillemor Gunnarsson har gjort en rejäl resa sedan hon 

startade sin första friskola i Hedemora för tio år se-

dan. Då var det 28 elever och sex anställda – i dag 

finns 246 elever på grundskolenivå och tre förskolor, 

med sammanlagt 57 anställda bara i Hedemora. För 

Olympicaskolan har också expanderat utanför kom-

mungränsen med skolor på tre orter till i landet. Med 

sådan tillväxt krävs ett pålitligt byggföretag som kan 

ta ett helhetsansvar och dessutom kunna bidra till 

konstruktivt idéarbete under byggets gång.

erling hade den bästa offerten. Jag hade inte haft med dem 
att göra innan, men jag visste vilka de var och jag kände 
goda vibbar.
Bygget drog i gång och Lillemors förväntningar kom inte 
på skam. Hon förvånades över den delaktighet och det en-
gagemang som fanns hos Österlings gäng, något som hon 
upplevde som en befriande känsla som tilltog ju längre 
byggarbetet fortskred.
– Jag upptäckte att Österlinggänget hade ett stort hjärta 
och var enormt måna om kvalitet och våra känslor inför 
ombyggnaden. Deras killar kom ofta in i klassrummet och 
berättade vad som skulle hända och hade hela tiden en god 
dialog med oss i personalgruppen, säger Lillemor Gunnars-
son. 
Förutom arkitektens ritningar hade Lillemor endast över-
gripande önskemål om lokalernas utseende, utformning 



och avseddhet. Specifikationen inskränkte sig till ”ljus och 
luftig känsla” och ”lättillgänglig lokal”. Utifrån detta fick 
Österling förtroendet att själva komma med kreativa för-
slag och åtgärder som kunde passa. Därutöver var spän-
nande idéer välkomna inslag.
– Resultatet blev jättebra och överträffade till och med 
mina förväntningar. Ungarna trivs fantastiskt i klassrum-
men. Jag fick ett enormt förtroende för Österling Bygg 
och deras underentreprenörer och vi upplevde hela tiden 
en trevlig stämning och vi-känsla. Det kändes som vi alla 
– elever, lärare och byggare åstadkom detta tillsammans, 
säger Lillemor.
Lillemor Gunnarsson driftighet och upptäckarlust går inte att 
ta miste på när man talar med henne, men vad avser skolans 
storlek säger hon sig nu nått målen. Hit men inte längre. 

– Nu tänker jag förvalta vår goda kvalitet och personal-
gruppens välmående. Det är kvalitet och inte kvantitet som 
står i fokus hädanefter. Och vi har ju goda förutsättningar i 
våra nya fina lokaler, säger Lillemor Gunnarsson. 
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