
Välkommen den 4 oktober till startskottet för nästa etapp av renoveringen på Magnus
Åbergsgymnasiet
Den 4 oktober går startskottet för den fortsatta renoveringen av MÅG - Magnus Åbergsgymnasiet. Nu följer nästa etapp av
den stora ombyggnationen. Skolan står inför en period med etappvisa förändringar, men kommer vid skolstart hösten 2021 ges
en bättre, säkrare och mer trivsam läromiljö att vistas i.

Efter jullovet fick eleverna på Byggprogrammet en härlig start på terminen med nya och fina lokaler, då första etappen var klar. En renovering som har lyft
lokalerna till en ny nivå och skapat en bra miljö för lärande och för gemensamma resurser när måleriprogrammet flyttat in från en närliggande byggnad.

Den 4 oktober är ni välkomna mellan kl.13 - 15 till Magnus Åbergsgymnasiet och Byggprogrammets lokaler där vi bjuder på fika och berättar om planerna
och tankarna kring den stora renoveringen av MÅG samtidigt som vi stolt presenterar de ombyggnationer som redan gjorts och hur förändringarna har gett
eleverna, personalen och staden nya möjligheter.

Byggprogrammets lokaler ligger på baksidan av gymnasiet och nås via huvudentrén.

 

För mer information och frågor v.v. kontakta:

Jan Mattsson, projektledare, Kraftstaden Fastigheter
0520 - 47 45 56 jan.mattsson@kraftstaden.se 

 

 

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan är ett kommunägt fastighetsbolag som hyr ut, utvecklar och förvaltar fastigheter som stärker Trollhättans
konkurrenskraft. Vi erbjuder 381 000 kvm industri-, kontors- och utbildningslokaler samt lokaler för offentlig verksamhet fördelade på kommunens samtliga
verksamhetsområden, framförallt inom näringslivssektorn. Du hittar våra lokaler och fastigheter i attraktiva lägen runtom i Trollhättan. Vi som arbetar på
Kraftstaden Fastigheter i Trollhättan kan fastigheter. Tillsammans har vi över 400 års erfarenhet av fastigheter och förvaltning. För oss är det viktigt att skapa
rätt förutsättningar för er verksamhet i ändamålsenliga lokaler, som också håller över tid. Dessutom älskar vi att vara i framkant med projekt utöver det
vanliga. I samarbetet med oss kan du känna dig trygg. Du kan lugnt fortsätta fokusera på din egen verksamhet medan vi hittar, förvaltar och utveckar lokalen
till er. En lokal perfekt för er verksamhet.


