
FÖRSKOLOR - SKOLOR

En kort presentation av Wigot samt ett urval      
förskole- och skolprojekt, där vi haft Arkitekt-   
resp. Bygg-/Projektledningsuppdraget.



WIGOT KONSULT AB
en kort presentation

INLEDNING
Wigot Konsult AB erbjuder kvalifi cerade arkitekt- och 
byggadministrationstjänster från idé till färdigt objekt. 
Vi inriktar oss på alla sorters bostads- och lokalbehov vid 
såväl nybyggnation som ombyggnad och renovering. 

Wigot Konsult AB har funnits sedan 1981 och har kontor 
i Lund. Vår kundkrets är mycket blandad; från 
kommuner, sjukhus och andra institutioner till bostads-
bolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Företaget har 7 anställda och består av såväl arkitekter 
som bygg/projektledare. Denna kompetensmix gör att vi 
får en naturlig erfarenhetsåtervinning från hela bygg-
processen, vilket bidrar till ett ökat kvalitetstänkande. 
Detta kommer förstås även våra kunder tillgodo.

ARKITEKTARBETEN
Vårt kunnande inom arkitektur, inredning och planering 
baseras på mångårig erfarenhet och omfattar alla skeden 
från grundläggande gestaltning och skisser till 
projektering av förfrågningsunderlag och bygghandlingar. 
Häri ingår såväl CAD-ritningar och beskrivningar som 
perspektiv, illustrationer, färgsättning och inredning. 

För att få en optimal helhet där form, färg och funktion 
kombineras med långsiktigt hållbara värden lägger vi i 
våra projekt, utöver estetisk utformning och funktions-
planering, stor vikt vid energioptimering samt de 
ekonomiska och miljömässiga aspekterna.

Våra verksamhetsområden omfattar bl.a. skolor, 
förskolor, övriga undervisnings- och forskningslokaler, 
kontor, industribyggnader, sjukhus och vårdlokaler, 
bostäder samt olika boendeformer med speciella krav 
(äldreboende - särskilt boende - LSS-boende etc).

BYGGADMINISTRATION 
Byggadministrativa uppdrag innebär för oss att leda, 
styra och administrera byggprojekt mot ställda mål för 
kvalitet/miljö, ekonomi och tid.

Med många års erfarenhet fi nns mycket kunskap som 
kommer till användning vid utredningar, bygg- och 
projektledning, underhållsplanering, kontroll och 
besiktning. 

Vår byggadministrativa avdelning har även stor 
erfarenhet av Bas-P-uppdrag och tillgänglighetsfrågor. 
Tillsammans med företagets arkitekter arbetar vi aktivt 
med erfarenhetsåterföring för att optimera kvalitet och 
estetiska krav i våra projekt.

Barsebäcks Montessoriskola, ombyggnad

Järnåkraskolan, Lund, nybyggnad

Häckebergaskolan, Genarp, ny-ombyggnad

Vipan Byggutbildning Syd, Lund, nybyggnad



ETT URVAL FÖRSKOLE- OCH SKOLPROJEKT, SEDAN 2003:

ARKITEKT- OCH PROJEKTERINGSUPPDRAG:

 Hvilans Folkhögskola, Åkarp: Ombyggnader av skolbyggnader i fl era olika projekt
 Svenshögskolan, Lund: Ombyggnad av fl era byggnader samt nybyggnad av arbets/undervisningslokaler
 Järnåkraskolan, Lund: Nybyggnad av mellanstadieskola inkl. förbindelsegång till befi ntlig byggnad
 Lilla Järnåkraskolan, Lund: Om- och tillbyggnad av förskolebyggnad och gymnastikbyggnad
 Fågelskolan + Fäladsgården + Lerbäckskolan, Lund: Ombyggnad av hemkunskap- och slöjdsalar
 Almelundskolan, Lund: Ombyggnad till skola för barn med särskilda behov
 Möllebackens Förskola, Lund: Om- och tillbyggnad av kök, personalutrymmen mm
 Bygården, Södra Sandby: Ombyggnad av fritidsgård till förskola
 Torna Hällestad Skola: Nybyggnad och ombyggnad
 Svaleboskolan, Veberöd: Nybyggnad av mellanstadieskola + ombyggnad av bef byggn, Programhandling
 Tegelstugan, Veberöd: Nybyggnad av 6 avd förskola, Programhandling
 Barsebäck Montessoriskola: Ombyggnad av förskola, skola
 Dalslundskolan, Burlöv: Inredningsarkitekt vid ombyggnad
 Harlösa skola, Eslövs Kommun: Nybyggn av idrottshall + ombyggn av bef gymnastikbyggn till förskola
 Dösjebroskolan, Dösjebro: Ombyggnad av skola, förskola, slöjdsal och bibliotek
 Ljunggårdens Förskola, Furulund: Om- och tillbyggnad av förskola
 Gnistans Förskola, Hörby: Om- och tillbyggnad av förskola
 Västerstad Förskola, Hörby Kommun: Nybyggnad av förskola
 Nyvångskolan, Löddeköpinge: Om- och tillbyggnad av omklädnad, slöjdsal
 Tolvåkerskolan, Löddeköpinge: Om- och tillbyggnad av centralkök, matsal mm

Torna Hällestad skola, om-tillbyggnad

FÖRSKOLE-/SKOLPROJEKT
Vi har mycket stor erfarenhet av projekt inom förskole- 
och skolvärlden, och har haft uppdrag åt ett antal 
kommuner i närområdet såsom Lund, Malmö, Burlöv, 
Eslöv, Hörby, Kävlinge, Skurup och Staffanstorp.

På denna och föregående sida visas bilder på några av 
våra uppdrag och nedan följer en sammanställning av de 
senaste årens projekt där vi haft Arkitekt- resp. Bygg-/
Projektledningsuppdraget. 

Harlösa idrottshall, nybyggnadÖlyckeskolan, Löberöd, om-tillbyggnad



ARKITEKT- OCH PROJEKTERINGSUPPDRAG, forts:

 Rutgerskolan, Skurup: Om- och tillbyggnad av ”Restauarang Rutger”
 Fågelskolan, Lund: Tillbyggnad av idrottshall
 Klostergårdskolan, Lund: Ombyggnad av kök och matsal
 Kv. Godsvagnen 1, Lund - Stångby Förskola: Nybyggnad av förskola
 Parkskolan, Lund: Utredningsuppdrag för Internationella skolan i Lund
 Ölyckeskolan, Löberöd: Om- och tillbyggnad av skola och bibliotek
 Häckebergaskolan, Genarp: Nybyggnad av skola/förskola + ombyggnad
 Genarps skola, Genarp: Ombyggnad av skola
 Killebäckskolan, Södra Sandby: Nybyggnad av kombiskola + ombyggnad av delvis nerbrunnen skola 
 Nyvångskolan, Dalby: Nybyggnad av kombiskola
 Vipans gymnasieskola, Lund: Nybyggnad av skola för ”Byggutbildning Syd”
 Kulparkskolan, Kv Tremänningen, Stångby: Nybyggnad av skola
 Bredans förskola, Lund: Nybyggnad av förskola
 Backaskolan, Lund: Om- och tillbyggnad av skola
 Lerbäckskolan, Lund: Om- och tillbyggnad av skola
 Lönnens förskola, Lund: Ombyggnad av förskola
 Pärlugglan, Vårfruskolan, Lund: Ombyggnad för förskoleklass
 Tvärfl öjten, Grynmalaregården, Lund: Ombyggnad av förskola
 Magleskolan, Lund: Ombyggnad till förskola 
 Backaskolan, Kv Slangbågen 2, Lund: Nybyggnad av skola
 Hagalundskolan och Hagens förskola, Dalby: Nybyggnad av skola + ombyggnad av förskola

BYGG-/PROJEKTLEDNINGSUPPDRAG:

 Vikenskolan, Furulund: Nybyggnad av kombiskola (förskola-årskurs 5)
 Ljunggårdens Förskola, Furulund: Om- och tillbyggnad av förskola
 Gnistans Förskola, Hörby: Om- och tillbyggnad av förskola
 Västerstad Förskola, Hörby Kommun: Nybyggnad av förskola
 Nyvångskolan, Löddeköpinge: Om- och tillbyggnad av omklädnad, slöjdsal
 Tolvåkerskolan, Löddeköpinge: Om- och tillbyggnad av centralkök, matsal mm
 Söderparks Förskola, Löddeköpinge: Nybyggnad av kombiskola (förskola-årskurs 5)
 Häckebergaskolan, Genarp: Nybyggnad av skola/ förskola + ombyggnad
 Genarps skola, Genarp: Ombyggnad av skola

Stångby förskola, nybyggnadHvilans Folkhögskola, Åkarp, ombyggnad


