Fyrklöverskolan

Uppbyggnaden av Fyrklöverskolan blev en succé för alla
Klockan fyra på morgonen fredagen den 14 mars 2014 fick Hedemorabostäders vd Erik Kristiansson ett bryskt
uppvaknande. Det var kommunens säkerhetschef som meddelade att Fyrklöverskolan stod i lågor. Erik var
snabbt på plats, där han mötte ett eldhav. Hela skolan skulle några timmar senare vara nedbrunnen till grunden.
Polisen gick snabbt ut med rubriceringen ”grov mordbrand”.
– Det var en stor chock att se skolan försvinna framför ögonen på oss. Inte bara för mig, utan framförallt för alla elever,
lärare och föräldrar. Lyckligtvis kom ingen till skada. Men vi
var tvungna att vara snabbfotade för att lösa den uppkomna
situationen för barnen, säger Erik Kristiansson.

Behövde snabbt en erfaren byggare
Skolan fick flytta över i provisoriska lokaler som turligt nog
fanns att tillgå alldeles i närheten. Men återuppbyggnaden
skulle behöva ske snabbt av en byggare med god vana av
skolbyggnation och med starkt energi- och miljöfokus. Det
var den lokala byggaren Österling Bygg som efter en gedigen
upphandling fick jobbet.
– Jag är glad att det blev Österling Bygg fick jobbet. Dels
därför att det är en lokal byggare från Hedemora som jag
alltid har hört gott om och dels för att jag har goda erfarenheter av dem sedan tidigare även om detta var första jobbet
de gjorde för just oss, säger Erik Kristiansson.

Ett drygt halvår senare kunde man flytta tillbaka i den nybyggda skolan. Och det blev något av en succé. I medierna
kan man läsa hur bra allt hade blivit. ”Äntlingen! Sorg och
förtvivlan har vänts till jubel och glädje”, kunde man till
exempel läsa i Dalarnas Tidning som rapporterade från
invigningsdagen den 15 januari 2016.

Modern och flexibel skolbyggnad
Den nya skolan på 1 600 kvadratmeter blev nämligen av
toppmodernt snitt, anpassad till dagens pedagogiska krav
med ljuddämpning och flexibla salar. Dessutom är den
byggd enligt de höga krav som ställs på energieffektivitet.
– Det känns på atmosfären direkt när man kommer in
att bygget är gediget. Bara en sådan detalj att grunden är
så gedigen gjord att man kan lägga plastmatta direkt på
den. Det blev en fantastiskt fin och toppmodern skola och
jag har fått spontana samtal från föräldrar som lovordar
skolan.
Erik Kristiansson upplever bygget som en mycket smidig
process där alla inblandade blev lyssnade på och där det
fanns mycket utrymme att diskutera de frågeställningar
som uppkom under resans gång. Det var aldrig några problem för Österling Bygg att ändra planerna eller att jobba
extra hårt under vissa perioder för att hålla tidschemat.
– Det känns att Österling Bygg har bra styrning på sina
projekt från början till slut med mycket stark kontroll över
helhetsbilden. Allt är välgjort in i minsta detalj. Men inte
bara det. Det finns en god stämning hos arbetslaget och
deras byggare har en yrkesstolthet och en stark vilja att
göra bra ifrån sig. Det är något som märks direkt när man
kommer i kontakt med dem, säger Erik Kristiansson.
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