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Vid Lillåns flöde, tvåhundra meter väster om 
Torsåkersvägen, där snårskogen för ett par år 
sedan stod djungeltät, kan man idag se tre nya 
skolbyggnader sträva mot hösthimlen. En triumf 
för klok planering och gott lagarbete.  
Det hela började med att en utredning gjordes 
om behovet av skollokaler i Hofors. Därefter 
beslutade ”Hoforstyrannerna” med stöd av 
utredningen vid ett historiskt 
fullmäktigesammanträde att anslå medel till en 
ny skola. En byggnadskommitté med Nils Lif som 
ordförande tillsattes. Övriga ledamöter blev 
följande välkända hoforsprofiler K J Bodin, Bertil 
Hagström, Greta Lind, Oscar Pettersson 
(kommitténs utredare) och P W Skärdin. Skolan 
förlades söder om Faluvägen och strax  väster 
om Lillågatan vid den nyanlagda Genstigen. 
Skolan skall i första hand betjäna 
bostadsområdena söder om Faluvägen. Ett av 
skälen till skolans läge är att barnen skall slippa 
den riskfyllda passagen av riksvägen på väg till 
skolan. Byggnadskonsulenten i Hofors, arkitekt 
SAR Sten Dalén, fick uppdraget att rita skolan. 
Därmed var byggkarusellen i full gång. 
Byggherre blev Olof Karlheden. Lindmans Rör 
fick svara för de sanitära installationerna och 
Hofors El-kompani för de elektriska. 
I dag är skolan verklighet. Den kostar 1,7 
miljoner kronor, därav 430.000 i statliga bidrag. 
Stora pengar, men välplacerade, är den 
allmänna uppfattningen.  
”Lillåskolan har, likt andra skolor, ritats efter ett 
program som fastställts av Skolöverstyrelsen”, 
säger arkitekt Sten Dalén vid ett samtal. ”Det är 
väldigt bra att ha ett program klart att arbeta 
efter. Man har dispositionerna klara från början 
men har ändå inom denna ram fria händer att 
arbeta efter den linje man finner lämpligast. Vad 
jag först och främst strävade efter vid 
planerandet av Lillåskolan var att få en skolgård 
avskärmad mot norr. Därför har jag lagt 

huvudbyggnaden och barnbespisningen i en 
mjuk båge väster-öster och på så vis fått 
skolgården avskärmad från norrsidan samtidigt 
som jag fått skolsalarna mot solsidan. 
Småskolan har jag valt att göra i enplan därför 
att barn i dessa åldrar skall slippa springa i 
trappor. Likaså har jag med avsikt lagt denna 
byggnad lite avskild från de övriga så att barnen 
slipper bli undanträngda eller nedtrampade av 
de äldre. I ett fall frångicks Skolöverstyrelsens 
program. I huvudbyggnadens flygel höjde vi 
takstolarna för att ge utrymme för ett särskilt 
musikrum. Merkostnaden för detta har Hofors 
kommun fått svara för. I övrigt har jag strävat 
efter att bygga allt i så slitstarkt material som 
möjligt. Byggnaderna i fasadtegel blir så gott 
som underhållsfria. Går man till detaljer kan 
man notera sådana saker som kopparplåt på 
fönsterblecken och waskolitbehandlingen av 
grunden, som blir både vacker, kluddhindrande 
och hållbar. I skolsalarna har vi valt att sätta 
tapeter på en vägg för att göra miljön så hemlik 
som möjligt. De tapeter vi använt är lika hållbara 
som släta målade väggar. Övriga finesser är 
ljudisoleringen med perforerade plattor i taken 
och pivåhängda fönster dimensionerade till en 
femtedel av golvytan”.  
Till Lillåskolan kommer man säkrast genom att 
åka Östra Parkgatan söderut över Faluvägen och 
in på Lillågatan. Från Lillågatan 8 går Genstigen i 
en mjuk östlig båge fram till skolbyggnaderna. 
Till vänster, mot norr, har man då 
huvudbyggnaden innehållande fem 
lektionssalar, handarbetsrum, biblioteksrum och 
i flygeln slöjdsal (nedre botten) och musikrum. I 
en tillbyggnad i östra delen av huvudbyggnaden 
är barnbespisningen belägen. Strax intill, mot 
Lillågatan, ligger den enplansbyggda småskolan 
med tre lektionssalar. Bygganden med 
gymnastiksal och vaktmästarbostad ligger i 
västra delen av skolområdet, strax till höger om 
infarten från Genstigen. I anknytning till 
gymnastiksalen finns väl tilltagna utrymmen för 
dusch- och omklädningsrum. 
I en av de skinande nya lektionssalarna i 
småskolan undervisade fru Thimmerdal 28 
elever i folkskolans andra klass. Småskolan är för 



övrigt den enda som tagits i bruk ännu. De 
övriga lokaliteterna skall enligt byggnadsplanen 
vara inflyttningsklara i november i år. 
”Det är trevligt och stimulerande att arbeta i 
dessa nya lokaler, men jag skulle behöva större 
utrymmen att hänga upp alla trevliga teckningar 
på”, säger fru Thimmerdal då signaturen gör en 
inspektionsrond. Inför 28 par barnaögon kunde 
jag konstatera att min skoltids ”svarta tavlan” är 
ett förlegat begrepp. Här finns nya fina 
glastavlor med ljusgrön bottenfärg. 
Skolbänkarna, tyngda av sorglösa ungdomar på 
åtta år, är hypermoderna. I ett hörn står en 
orgel tigande och ett hav av ljus strömmar in 
genom fönstren. Att stå i skamvrån i ett sådant 
klassrum måste helt enkelt vara ett nöje… 
 
Den stora skolgården ligger lerig och ovårdad 
ännu. Men redan till 1 juli 1958 skall hela 
området vara planerat i enlighet med 
trädgårdsarkitekt Walter Bauers anvisningar. 
Uteområdet får bl.a. en gymnastikplan av långt 
högre klass än de som finns förut i samhället. 
Den kommer att omgärdas av härliga 
löparbanor. Med Lillåskolans färdigställande har 
de nuvarande och kommande 
skolgenerationerna fått en drömlik tummelplats 
på sin väg mot mera vetande.  
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