Nu packar Killebäck upp i nya lokaler
Södra Sandby.
För runt 75 miljoner kronor har Södra Sandby fått en så gott som ny skola.
– Det känns oerhört bra, säger rektor Anders Thorssell.
Den våldsamma branden i januari 2009 förstörde eller skadade nästan hela Killebäckskolan. Det som
inte brann ner blev rök- eller vattenskadat.
– Vi har haft en väldigt jobbig period de senaste ett och ett halvt åren. Vi har fått vara i moduler länge
– men det har gått, säger Anders Thorssell.

Den nygamla skolan är mycket ljusare än den gamla. Det är mer
platser för grupparbeten och alla klassrum har fått fönster.

Foto: Anna Wahlgren

Nu är i princip hela skolan ombyggd. Den har fått en våning till och är mycket öppnare och ljusare än tidigare.
Överallt är det glas och ljusinsläpp.
– Det här gör att vi kan jobba med modern pedagogik. Allting behöver inte vara i klassrummet och vi kan arbeta
i grupper.
Ännu ligger täckpapp på stora delar av golven och det sista byggjobbet pågår fortfarande. Verktyg och utrustning
täcker golven.
– Det är ventilation och målning och rörarbete och annat som är kvar, säger Anders Thorsell.
På måndag börjar lärarna – och den 18 augusti kommer de fyrahundra eleverna.
– Man blir lite stressad när man tittar sig omkring, säger Anders Thorssell.
På den nya ovanvåningen blir det bland annat hemkunskap, fritidsgård och vanliga lektionssalar.
Musikläraren Anette Mars blev först lite tagen när hon såg hur mycket som inte var i ordning när hon kom på
morgonen.
– Jag blev lite chockad i morse när jag såg hur här såg ut. Men så fick jag en kopp kaffe av vaktmästaren, då
kändes det bättre.
Hon och kollegan Christoffer Holmgren håller nu på att bära in utrustning till den nya studion.
– Vi kommer att få en fantastiskt fint utrustad studio. Det här är på riktigt.
I biblioteket – som är mycket större än det gamla – är det ännu ekande tomt. Men igår anlände paketen som
innehåller de nya bokhyllorna. Och nya böcker som ska sättas upp är inköpta.
– Vi har väl köpt fyratusen böcker. Skönlitteraturen är rätt så lätt, men det är svårare med fackböcker, det ges
inte ut så mycket, säger Elina Klang, skolbibliotekarie.
Duscharna på idrottshallen vid Killebäckskolan har tidigare fått kritik för bristande hygien. Även de är nu
totalrenoverade.

Killebäckskolan efter branden den 5 januari 2009.
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Skolbygge för 75 miljoner kronor
Återuppbyggnaden av Killebäckskolan är budgeterad till 85 miljoner kronor. Kostnaderna ser ut att
stanna vid 75 miljoner kronor.
Kostnader för inventarier och böcker med mera för omkring 7 miljoner kronor tillkommer. Dessutom
har de provisoriska lokalerna som använts under byggtiden kostat cirka 12 miljoner.
Det är ännu inte klart hur stor del som täcks av försäkringen. Förhandlingar med försäkringsbolaget
pågår.
– Det är kanske i spannet 50-80 procent som vi får ersättning, säger servicedirektör Per-Olof
Järvegren. Då ingår inte den utbyggnad på cirka 15 procent som gjorts.
Killebäckskolans elever går i årskurs 6–9. Men i höst blir det också en klass i årskurs 5.
Branden orsakades av en fyrverkeripjäs.

Sydsvenskan 16 augusti 2010
Text: Martin Runol

Nya Killebäck får MVG
Södra Sandby.
Redan första dagen i de nybyggda lokalerna efter den förödande branden får Killebäckskolan högsta
betyg av eleverna.
– Det var verkligen jobbigt i modulerna som vi hade som klassrum efter branden, säger Casper Gemback i 8 a.
– Skolan kändes inte på riktigt. Man blev så himla trött. När det regnade och lång tid därefter var skolgården som
en stor gyttjepöl. Här i den nya skolan känns det redan riktigt bra.
Onsdagens premiär var alldeles speciell för honom och alla andra 415 elever, lärare och övrig skolpersonal på
Killebäckskolan i Södra Sandby. För att manifestera invigningen fick alla på skolan varsin beige t-shirt med
texten Äntligen! tryckt på över bröstet.
– Det här känns mysigt, det gjorde det inte i modulerna, säger Sofia Johansson, 8 a, och trär
t-shirten över huvudet.

Med texten Äntligen! i tryck på tröjan intog Casper Gemback och hans
klasskamrater nya Killebäckskolan. – Verkligen skönt, intygar han.
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Även hos klassföreståndaren Maria Härdelin och de andra lärarna märks de optimistiska förväntningarna tydligt.
– Självklart kommer det att innebära en stor skillnad nu när vi slipper modulerna. Inte minst därför att man
kommer att få möjlighet att träffa eleverna även utanför klassrummet, säger hon.
Stora delar av Killebäckskolan ödelades vid en brand i januari 2009. Renoveringen och tillbyggnaden kostade
cirka 75 miljoner kronor.

Sydsvenskan 18 augusti 2010
Text: Tommy Lindstedt

Fotnot
Wigot Konsult AB gjorde Arkitektprojekteringen av bygghandlingarna inför återuppbyggnaden av
Killebäckskolan. Projektet omfattade en stor nybyggnation, som utseendemässigt skiljer sig mycket
från det ursprungliga, som fick rivas efter branden. Dessutom ombyggnad av stora delar i övrigt,
i de delar av skolan som blev rök- eller vattenskadade men inte totalförstörda vid branden.
Ursprungsarkitekt är A-plan Arkitektkontor AB och MVB Syd AB var totalentreprenör för projektet.

