Om bygget av Åkrahäll, Nybros gymnasieskola
Bygget av Åkrahällskolan för mer än fyrtio år sedan är ett av de största
byggprojekten i kommunens historia.
Efter en långvarig kamp för att få ett gymnasium till Nybro, gav
regeringen 1958 Nybro rätt att inrätta ett gymnasium. Tidigare var Nybros
ungdomar tvungna att åka till Kalmar om de ville utbilda sig efter
realskolan. Mer om Nybros kamp för att få ett gymnasium kan man läsa i
boken om Runer Jonsson ”Att skriva sin stad – och bevaka världen” av
Claes Evenäs (2006) s. 237.

Till en början delade gymnasiet lokaler med realskolan som låg där
nuvarande Paradisskolan ligger. Det blev snabbt mycket trångt, fler än
1000 elever trängdes på skolan i mitten av 60-talet och nya lokaler måste
till.
Förutom en diskussion om Nybro var lämpligt som gymnasieort så blev
det också en strid om var gymnasieskolan skulle byggas, antingen i
Joelskogen eller öster om Norra vägen där det redan fanns en yrkesskola.
Det blev det senare alternativet som segrade och det kom att byggas ca
10 000 m2 yta för gymnasiet och för de skyddsrum som tiden, Kalla
kriget, krävde.
Mer om bakgrunden till gymnasiet kan man läsa i boken Nybro historia
1924-1968, (1978), s. 198-213. Den nya skolan döptes till Åkrahällskolan
och togs i bruk höstterminen 1969.

Tidtabell över gymnasiebygget i Nybro under 1960-talet:
22/9 1964

Ansökan om lokalbehovsprövning
insändes.

8/10 1965

Första officiella beslutet om
lokalbehovet (Skolstyrelsen
fick i nov. 1964 en preliminär uppgift
om lokalprogrammet).

14/1 1966

Skissritningar insändes till SÖ.

22/6 1966

Reviderade skissritningar insändes till SÖ
(Skissritningarna hade
reviderats efter överläggning den 13/5 19
avd Pb på SÖ).

5/9 1966

Skissritningarna godkändes av SÖ och
samtidigt får
skolstyrelsen ett nytt beslut
om lokalbehovet, vilket
överensstämmer med de preliminära
uppgifterna som lämnades
innan skissritningarna omarbetades.

28/11 1966 Stadsfullmäktige beslutar att uppföra
gymnasieanläggningen till en
beräknad kostnad av 16 miljoner kr.
inkl. inventarier och
undervisningsmaterial.
28/6 1967

SÖ fattar beslut om statsbidrag till
skolanläggningen.

15/9 1967

Byggnadsarbetena påbörjas genom att
planerings- och schaktningsarbetena
påbörjas. Byggnadsarbetena på
huvudbyggnaden påbörjas vid
månadsskiftet nov-dec. 1967.

20/8 1969

Skolarbetet börjar i de nya lokalerna.

Uppgifter om byggnadskostnader mm.
Lokalbehovsprövad yta. 5.957 m²
Total byggnadsyta inkl. skyddsrum 10.550 m²
Total byggnadsvolym ca. 47.000 m³

Byggnaden har uppförts på betongplatta som vilar på komprimerad
grusbädd. Ytterväggarna består av prefabricerade pelare och mellan
pelarna fabrikstillverkade fönsterpartier. Glas och fasadplåtar har
monterats på byggnadsplatsen.
Innerväggen utgöres av fabrikstillverkade väggelement med
ytbehandling av plasttapet. Samtliga mellanväggar är flyttbara.
Golvbeläggning av plastmatta med PVC skumundersida utom i
bottenvåningens kommunikationsytor, där golvbeläggningen består av
pressade asfaltsplattor.
Under huvudbyggnaden finns ett skyddsrum för 500 personer.
Byggnadskostnaderna uppgår till följande belopp:
Planerings- och schaktningskostnader

2.034.972:91

Byggnadskostnader för hus A + B (huvudbyggnaden)

6.382.690:76

Byggnadskostnader för hus C (gymnastikhallen)

1.405.055:63

Projektering och kontroll

950.026:22

Övriga byggnadskostnader

57.546:34

Summa byggnadskostnader 10.830.291:86
Inventarier

1.149.271:96

Undervisningsmateriel (beräknad kostnad)

1.100.000:00

Beräknad totalkostnad 13.079.563:82
Teknikern, hembygdsforskaren Gerhard Köppen arbetade länge på
skolan. Gerhard var en flitig dokumentärfotograf i Nybro, nedan har jag
tacksamt sammanställt hans bilder från byggtiden.
2009 är det 40-års jubileum för Nybros gymnasieskola Åkrahäll.
/sammanställt i Nybro den 22 januari 2009
av Birgitta Gustafsson

Av denna bild framgår tydligt att det krävdes mängder av armeringsjärn under arbetena med
grunden. Den skulle ju komma att tjänstgöra som skyddsrum i ofredstider.

En överblick över byggplatsen våren 1968. De första pelarna har rests och man har börjat
gjuta andra våningens golv

Här gjuts första väggarna i matsalsbyggnaden.

Mellan byggkropparna i huvudbyggnaden hade man lagt ett stycke bredspårig järnväg på
vilken den största byggkranen kunde förflyttas med hjälp av sina elmotorer vid hjulen.

Skolans första logotyp var också ett konstverk: Anna-Carin Boode, elev på glasskolan på tidigt
70-tal, vann den tävling som utlysts inom skolan för att skapa ett konstverk till Åkrahäll. Det blev alltså
"Människor i rörelse" som vann. Verkstadslinjen tillverkade konstverket, det sattes upp 1974
och restaurerades 2006.

