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Takket for taket på Kringla
Mandag var det kranselag og
mange takk for taket på nye
Kringla barnehage på Tjørsvåg.
I august tas nybygget i bruk.
Av TRINE FLADSTAD
trine@avisenagder.no

Det er en flott kommunal barnehage som er i ferd med å ferdigstilles i Flekkefjord.
Byggearbeidene er i rute, og i
august kan 100 barn og 25 ansatte ta i bruk barnehagen på nær
1000 kvadratmeter. Det blir seks
avdelinger. Prislappen er 24 millioner kroner

KRANSELAG: Byggherre inviterte til kranselag, og tilstede var
både ordfører, den administrative kommuneledelsen og arbeiderne fra de ulike firmaene som
reiser nybygget.
Totalentreprisen på bygningsarbeidene har BRG Entreprenør
AS.
Styrer i Kringla, Martha Aksnes Janvin takket alle, og foreldre som har vært tålmodige i
prosessen.

KRANSESMIL: Ordfører Jan Sigbjørnsen og bygge- og prosjektleder Vidar Iversen i Aretz & Kjellesvig kan smile over at den nye Kringla barnehage nå er under tak.

TAKKET: Ordfører Jan Sigbjørnsen holdt takkeord. Han er fornøyd med at Flekkefjord har full
barnehagedekning.
– Og det attraktivt at vi nå får
et nybygg, mener han. 5. mai i
fjor vedtok bystyret at den nye
Kringla, og alt i juni var det første spadestikket i jorden.
I mellomtiden fikk Kringla
opprettet to midlertidige avdelinger på Uenes og Bakken.
Bygge- og prosjektleder har
vært Vidar Iversen hos Arentz
& Kjellesvig, og det er arkitekt
Hans Jørgen Nilsen hos KSO
som har tegnet barnehagen.
HØYT UNDER TAKET: – Det har
vært en utfordring at tomten er
veldig trang, samt det med å få
til greie parkeringsmuligheter.
Det viktigste har likevel vært
trivselsfunksjonen for barna,
sier arkitekten.
I barnehagen er det høyt
under taket og med vinduer som
skaper et naturlig lys.

MASSIVT: Barnehagen bakerst i bildet er forholdsvis stor og massiv sett på avstand.

KNIRKEFRITT: Prosjektleder
Frank Tommy Strømland forteller om en knirkefritt prosess.
Uteområdet blir variert med
en blanding av «Guds frie natur»
og ulike lekeapparater. På baksiden av nybygget er det dannet
et lunt atrium hvor man har
oversikt over akebakke og klatretrær.
– Vi tror dette blir bra, sier
Iversen og er fornøyd med at
Kransen nå står godt plassert på
taket.

“

ENTREPRENØR: BRG Entreprenører AS ved Jonny Kristensen (midten) er i rute.

FEIRET TAKET: Arbeidere, ansatte og kommuneledelse feriet kranselaget for Kringla barnehage. Styrer Martha Aksnes Janvin (midten).

I barnehagen
er det høyt
under taket og med
vinduer som skaper
et naturlig lys.

