”Förråd 2019” byggs inom Friluftsfrämjandets projekt ”Samarbete/Integration”
Friluftsfrämjandets Projekt ”Samarbete-Integration” tillsammans med Bergska skolans introduktionsprogram har
fortsatt även under vintern och våren 2019. Den här gången har vi tillsammans startat och genomfört bygget av ett
förråd om 50 kvadratmeter. Arbetet påbörjades i februari genom prefabricering av väggelement och takstolar
tillsammans med eleverna och deras lärare Jesper Forsberg som vi också samarbetade med vid bygget av det nya
vindskyddet under hösten 2018.
Bygget av förrådet är som ersättning för det som totalförstördes i samband med branden 2003 och skall användas
för förvaring av föreningens kajaker/kanoter, annan nödvändig utrustning i verksamheten och skötseln av
Lunddalen.

Byggledaren Jan Hellqvist och Jan-Erik Fors vid kapnings
och målningsstationen hemma vid Jan-Eriks garage.

Prefabricering av väggelement och

takstolarna vid Bergska skolan

Prefabriceringen påbörjades under tiden som ansökan om strandskyddsdispens och bygglov behandlades vilket
naturligtvis var en risk som vi tog medvetna om att tillstånden inte var klara. Orsaken till den tidiga byggstarten var
att skolan önskade verkliga projekt samtidigt som föreningen såg en möjlighet att tillsammans förverkliga bygget
innan skolan slutade.
Ett för oss omfattande markarbete påbörjades dryga fyra veckor efter godkänd strandskyddsdispens och bygglov, då
var vi framme i början av maj. Brorssons Entreprenad tillsammans med Erstorps Grus såg till att underlaget blev som
det skulle innan gjutformen kunde sättas på plats.

Brorssons Entreprenad kunde starta 7 maj

Styrelsen börjar se omfattningen
Mikael Strand, Gunni Nilsson, Gunnel Gustafsson
Torbjörn Falkerby, Nils-Olof Persson, Åke Kinnander

Erstorps grus levererar ca 80 m3 kross

J-B Eriksson i formartagen

Den färdiga gjutformen kunde fyllas med betong den 14 maj vilket var en viktig milstolpe i arbetet för att hinna så
mycket som möjligt innan skolan börjar sitt sommarlov.

Rännan för cementen räckte precis fram vid gjutningen.

Montering av väggsektioner och takstolar

Nu var det spännande skulle de prefabricerade väggsektionerna och takstolarna passa eller skulle vi behöva några
passbitar för att få ihop ”pusslet”. Allt passade tack vare ett noggrant arbete vid tillverkningen och förberedelserna
under ledning av vår byggledare Jan Hellqvist och vi kunde konstatera att prefabriceringen varit ett lyckodrag i
arbetet då hela montaget genomfördes på en dag, den 20 maj.

Undertaket kommer på plats

Rödfärgsmålarna Gunni Nilsson och Åke Kinnander i farten.

Nils-Åke och Gunni Nilsson tillsammans med Jan-Erik Fors
i arbete med att färdigställa en gavelspets.

Jan Hellqvist och Jan-Erik Fors – Konstaterar nöjt att det
blev ett mycket fint bygge till stor nytta för föreningen

En viktig extra insats för att få ett vädertätt bygge så snabbt som möjligt gjordes av några elever på Bergska
gymnasiets byggprogram vilka deltog i slutmontaget av väggelementen och en snabb utläggning av nära 800
takpannor.
Målsättningen att vara klara till skolan slutade klarades i stort sett medan en del mindre byggarbeten och
färdigmålning avslutades lagom till midsommar. Naturligtvis firades också bygget, i det här fallet med en senarelagd
taklagsfest i form av grillkväll den 16 juni med alla inblandade inbjudan.
I slutskedet av projektet har vi beslutat att vi som en extra investering för framtiden skall gjuta ett golv istället för det
ursprungligen tänkta gruset. Detta har många fördelar och kommer nu att göras innan förrådet börjar användas.
Arbetet planeras nu ske i augusti liksom slutmontaget av förrådsportarna.
”Förråd 2019” hade inte varit möjligt att genomföra med det resultat vi nu ser utan det goda samarbetet i projektet
”Samarbete/Integration” och stöttningen från direkt inblandade företag; XL-bygg Finspång, Borssons Entreprenad,
Erstorps Grus/Sonstorps Åkeri, Garageportexperten, Tholmarks, Hävla Bruk, Azimut AB - Lars-Erik Källgren, Finspångs
Tekniska Verk AB, Finspångs kommun men också de företag som föreningen sedan tidigare har ett gott samarbete
med, Gränges, Siemens, Vallonbygden, Finspångs Brunnsborrning, Coop Finspång, Colorama Ödmans.
Många har mötts och samtidigt lärt sig mycket nytt under hela genomförande vilket också är ett av huvudsyftena i
projektet ”Samarbete/Integration”.
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Golvet är nu gjutet, portarna på plats och vi kan konstatera att den totala arbetstiden är 1200 – 1300 timmar från ide
till färdigt bygge. Om vi bortser från de förbättrande åtgärder som beslutats under projektets gång (framförallt
gjutning av kantbalk och golv) så har ursprungskalkylen varit möjlig att hålla med en mindre avvikelse.

Nils-Åke Nilsson och Jens Rinman rengör ”slodan” efter
utjämning av golvets 4 kubikmeter betong den 14 augusti

Förberedelse för portmontage. Nils-Åke Nilsson i blandartagen
medan eleverna gjuter tröskeln under överinseende av
Jan Hellqvist.

2019-09-06 Resultatet av projektet ”Förråd 2019” inom vårt ”Samarbete/Integration” tillsammans med Bergska gymnasiets
introduktions program. Utan alla dessa gemensamma insatser på olika sätt hade vi inte haft möjlighet att genomföra detta
projekt. Stort tack till alla inblandade – Styrelsen

För att få ett ännu mer ändamålsenligt förråd har styrelsen tagit beslut att även investera i invändig och utvändig
belysning vilken kommer att vara idrift 2020.
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