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n Utbildning | Ådalsskolan och näringsliv i samarbete

Skolan designar hus
Peyman Vahedi och Janne Mellander studerar ett byggblock av cellplast.

Kramfors Elever och lärare på Ådalsskolan har
varit med och tagit fram
en ny husmodell, ett så
kallat Attefallhus. Modellen byggs upp med
block av cellplast.

”Jag hoppas på att
det ska bli en tillverkning i Kramfors
där blocken skärs
till.”
Janne Mellander.

I sommar förväntas ett regeringsförslag gå igenom
om att det blir tillåtet att
uppföra 25 kvadratmeter
stora bostadshus utan
bygglov. Efter bostadsminister Stefan Attefall kallas
huset inofficiellt för Attefallshus, som en efterföljare
till den välkända friggeboden.

Janne Mellander på M-Tra-

ding High Coast Sweden
i Kramfors har generalagenturen för byggsystemet
thermodom i Sverige. Han
fick idén att skapa ett Attefallhus i byggsystemet som

Exempel på hur ett
Attefallshus kan inredas.
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består av block av expanderad polystyren, ofta kallat
cellplast. Han kontaktade
Ådalsskolan för ett samarbete.
– Jag gav några spelregler.

Byggnaden fick inte vara
större än 25 kvadratmeter.
Den ska gå att använda som
förråd, garage och till ”compact living”. Viktigt var också att det skulle bli så lite

spill som möjligt från byggblocken. Sedan har skolan
på några veckor tagit fram
den här modellen, säger
Janne Mellander.
Peyman Vahedi, rektor på

Ådalsskolan, tycker att projektet är precis i linje med
skolans strävan mot att
samarbeta med det lokala
näringslivet.

– Elever på estetprogram-

met och teknikprogrammet
har tillsammans och med
stöd av lärare gjort ritningar
och tagit fram en 3D-modell
av byggnaden och även industriprogrammet har deltagit. På det här sättet har
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eleverna fått jobba i en
verklig situation där de
kommunicerar med en
kund och måste hålla leveranstider.

Huset lanseras nu i två mo-

deller, ”Fårö” med putsad
fasad och ”Höga kusten”
med träfasad, båda 24,06
kvadratmeter stora. Ytan
kan till exempel inredas
med tv-hörna, dusch och
kök. Husets väggar gjuts
med betongarmering i cellplastblocken.
– Det blir både energi- och
kostnadseffektivt. Jag hoppas på att det ska bli en tillverkning i Kramfors där
blocken skärs till, säger Janne Mellander.
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Nu är beslutet klubbat: TV4 lägger ned sina lokalsändningar trots kritiken
stocKholm Styrelsemötet hos TV4 gav det förväntade resultatet:
140 medarbetare mister jobbet när lokalsändningarna läggs ned.

– Det blir en försvagning
och klar försämring, säger
landstingsrådet Robert Winroth (MP) i Västerbotten.
TV4:s planer har mött
hård kritik såväl utifrån som
bland egna medarbetare.

Inget av detta fick dock effekt när bolagets ledning på
onsdagskvällen klubbade
igenom beslutet att lägga
ned de lokala tv-stationerna.
– Vi gör ett vägval och bestämmer oss för att kraft-

samla kring en nationell nyhetsbevakning. Vi tror att vi
kan erbjuda en god bevakning av hela Sverige, men
i de rikssändningar som vi
bjuder på, säger vd:n Casten
Almqvist till TT.

I stället för tv-stationer
från Malmö i söder till Luleå
i norr ska TV4 nu ha 25 reportrar stationerade runtom i landet. Dessa ska arbeta mot rikssändningarna.
TT: Vad svarar du dem som

ser det som ett hot mot demokratin?
– Vi blir ju en del av den utveckling vi sett där det blir
svårare och svårare att på
kommersiella villkor motivera lokal journalistik. (TT)

