
UTSKOGENS FÖRSKOLA 

Vad händer härnäst? 

Sprängningsarbetet avslutas v.38 

 

Schakt och förläggning av  

ledningar i mark v.37-40 

 

Platta på mark v.39-45 

 

Stomresning v46-48 

 

Vilka beslut är fattade? 

 Bygglov för förskolan 

utfärdades av Miljö– och 

stadsbyggnadsnämnden i maj 

2016. Startbesked utfärdades i 

juni 2016. 

 Bygglov och startbesked för 

bodetableringen utfärdades i 

juli 2016. 

 Kommunstyrelsens 

stadsbyggnadsutskott har 

beslutat om utökad projektram 

om ytterligare 7,5 mnkr. 

Vy mot förskolan från norra delen av gården 

Nu är byggnationen av Nacka kommuns nya förskola i norra Skuru 
igång. Den nya förskolan kommer inrymma 8 avdelningar och kommer 
stå klar hösten 2017. Markarbetena pågår för fullt inför montaget av 
husstommen senare i höst. 

Arbetet med att spränga och forsla bort berget för förskolan lider mot sitt 
slut. Huvudarbetet blir klart vecka 36 och under vecka 37 och 38 kommer 
mindre sprängningar genomföras för ledningsgravar och fundament.  
 
När bergschakten är klar kommer alla ledningar och rör som förser 
förskolan med olika media att läggas ner i marken. Efter det kommer en 
betongplatta, som förskolan ska byggas på, att gjutas.  
 
I mitten på november kommer huset att levereras och monteras. Detta sker 
genom att prefabricerade väggsektioner i betong lyfts på plats med hjälp av 
en mobilkran.  
 
En parkeringsplats kommer inom kort att anläggas inne på arbetsområdet. 
Då kommer projektets personal att parkera sina bilar där och på så sätt 
avlasta intilliggande vägar. 
 
Aktuell information om projektets framdrift kommer att anslås på 
informationstavlan som är placerad på staketet till bodetableringen på 
Rudsjövägen. 

Nyhetsbrev  September 2016 

Utbyggnaden av Utskogens förskolan görs av Nacka kommun i 

samverkan med NCC. Projektorganisationen utgörs av lika delar 

representation från Nacka kommun och NCC. ”Det innebär att 

starkt lokalt engagemang kombineras med kraftfulla resurser.” 

Har du en fråga om projektet kontakta projektledningen: 
Projektledare, Nacka kommun 

Robert Ervid, 08-718 92 31 

robert.ervid@nacka.se  

 

Projektchef, NCC 

Henrik Löfvenborg, 08-585 524 74 

henrik.lofvenborg@ncc.se 


