
Första spadtaget för nya Nyhedsskolan i Rättvik
Tisdag, den 2 juni, togs äntligen det första spadtaget i byggandet av den nya Nyhedsskolan i Rättvik. Under dagen har representanter från
Rättviks Kommun, Rättviks Fastigheter AB, och entreprenaden Flexator, som är offentligt upphandlad entreprenad, tagit ett första spadtag
vid den framtida Nyhedsskolan.

På plats för ceremonin var Joanna Stridh, ordförande i barn- och utbildningsförvaltningen i Rättviks Kommun, fastighetsägaren Rättvik
Fastigheters ordförande Hans Furn och VD Ebbe Evbjer, och Flexators regionchef Ramón Fernández, som alla var med när första
spadtaget togs.

- Vi är glada över att få en modern, rymlig och väldigt fin låg- och mellanstadieskola på plats i centrala Rättvik. Tillsammans med Rättviks
Fastigheter AB, Flexator och representanter från lärare och elever skapar vi en skola att vara stolta över, säger Joanna Stridh,
kommunalråd i Rättviks Kommun.

Nyhedsskolan kommer att bestå av en röd byggnad med träfasad. Det kommer att finnas många klassrum och en studiehall, en matsal
med servering, slöjdsalar, en mottagning för skolsköterska, bibliotek och utomhusytor, samt lokaler med särskilda krav, och hela skolan har
full tillgänglighet. Skolan kommer ha plats för max 300 elever men initialt kommer ca 180 elever gå där. Byggnaden beräknas vara klar i
slutet av året och skolan planeras öppna upp sina dörrar för elever vid terminsstarten i januari 2021.

- Det är väldigt roligt att äntligen var i gång på riktigt. Första spadtaget markerar en viktig punkt i projektet och nu längtar vi ännu mer till att
få välkomna elever och lärare till Nyhedsskolan, säger Ebbe Evbjer, VD på Rättviks Fastigheter AB.
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Planeringen för ytor och användning har gjorts tillsammans med representanter från lärare och elever. Flexator är totalentreprenör för
skolan. Vilket är företagets andra projekt i Rättvik Kommun, tidigare har Flexator efter offentlig upphandling uppfört den nybyggda förskolan
Söderås.

Nyhedsskolan kommer vara helt unik i sitt slag. Vi har tagit fram en skola anpassad för verksamhetens behov och för att passa på befintlig
skolgård, och smälta in bra i miljön kring skolan, säger Ramón Fernández, Regionchef på Flexator.

Om Flexator

Flexator är en del av affärsområdet Permanent Space inom Adapteo, den ledande aktören för anpassningsbara byggnader i norra
Europa. Flexator utvecklar, tillverkar och bygger nyckelfärdiga skolor, kontor och boenden i trä – och tar den traditionella byggprocessen
och anpassar den till ett industriellt flöde. Med 50 000 kvadratmeter levererad lokalyta är Flexator en av de största på marknaden inom sitt
område. Som en del av Adapteo tillhör Flexator en rutinerad grupp företag med över 30 års erfarenhet av samhällsutveckling och
anpassningsbart byggande.

2019 var Adapteos omsättning 216 miljoner euro. Adapteo är listat på Nasdaq Stockholm.

www.flexator.se


