
  

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 
PÅ NYA GOTTSUNDASKOLAN!

Nu är den nya Gottsundaskolan på plats och lagom till höstterminens skolstart är 
skolan färdiginredd och redo att ta emot alla elever. Tillsammans med skolverksamheten 

vill vi bjuda in dig och dina kollegor till att komma och besöka den nybyggda skolan.

Vi bjuder på rundvisning och presentationer om skolan samt smörgåstårta, kaffe och kaka.

NÄR: Fredagen den 27/9, öppet hus mellan kl 10.00 – 15.00. (Skolans elever har idrottsdag.)
VAR: Gottsundaskolan på Valthornsvägen 17 i Uppsala.

O S A till jan.sonntag@parmaco.se senast den 14 september.

Välkomna! 

PROGRAM
Eftersom det är Öppet Hus finns det inga fasta tidpunkter. Vi är flera 

regionchefer på plats som gärna visar runt när det passar. Dessutom kan ni träffa:

•   Parmacos arkitekt Vicky Laflamme som finns tillgänglig för frågor kring arkitektur,
     design och skräddarsydda lösningar.

•   Bernt Jansson som varit arbetsledare för Gottsundaskolan och som kan svara på montagefrågor.

•   Om någon har frågor om projekteringsfasen och hur hela processen sett ut finns 
     projektledare Ian Craig på plats för att berätta.

 •  Vi kan även gå igenom och visa hur den investeringskalkylator som Hans Lind på KTH tagit 
     fram åt Parmaco fungerar. 



FAKTA OM
GOTTSUNDASKOLAN

Gottsundaskolan är en högstadieskola med 15 klassrum, varav fyra av klassrummen 
är specialutrustade för NO, kemi och teknik. Det finns även gemensamma rastutrymmen, 

personalutrymme, wc och rwc, en invändig trappa, arbetsplatser för lärare och administration, 
konferensrum, NO-prepp och grupprum. Skolan är drygt 3 000 kvm stor och är planerad 

för 350 elever plus personal.

Skolan började sättas ihop i mitten på maj 2019 och blir färdig inför skolstarten HT 2019.

Gottsundaskolan består av två byggnader i två plan som är sammanlänkade med en 
kopplingsbyggnad i två plan. En tredje befintlig byggnad som inte brann ner har renoverats 

och kommer också att användas i verksamheten.

Skolan har sadeltak, fjärrvärme, två hissar och med full tillgänglighet enligt dagens normer.  
Den utvändiga färgsättningen som består av en vitmålad träfasad som är dekorerad med 

puderrosa, olivgröna och tegelröda paneler försöker knyta an till omgivningens färgsättning, 
bland annat träkyrkan som finns precis bredvid skolan. Entréerna har rödmålade träfasader 

för att tydliggöra dem och underlätta orienteringen på skolgården.

Hyresperioden är satt på minst fem år men kan vara på plats så länge som 15 år, vilket är 
den maximala giltighetstiden för en byggnad som är uppförd med tillfälligt bygglov.


