Information som gått ut via Infomentor till hemmen:
191025
Under vecka 44 kommer borrning ske utmed Evalundsvägen för skolbygget. Det kommer troligtvis inte
påverka vare sig trafik eller skolan nämnvärt, men vill informera så Ni alla vet.
190906
Nu är det dags att gjuta plattan till grunden av nya skolan. Detta arbete sker vecka 37. Det kommer
komma många cementbilar måndag - torsdag. Ca 1 bil var 5:e minut. Bilarna kommer stå på Storkällans
väg och kallas fram via Evalundsvägen - Sigfridsborgs vägen och ner vid skolbygget. Tala gärna med Era
barn om detta, då det kommer vara mycket trafik just på dessa vägar nästa vecka.
Under måndag och tisdag vecka 37 kommer trottoaren att asfalteras utmed Lovisedalsvägen, så då kan
inga cyklar parkeras där. Från onsdag går det bra att ställa cyklar där igen.
Pedagoger och lärare kommer även informera eleverna om ovan.
Bifogar även en bild på bra gång och cykelvägar under byggtiden av nya skolan. Försök undvika
Sigfridsborgsvägen där många transporter till bygget går, tala med Era barn om detta.

190823
I nästa vecka kommer varje klass gå igenom följande PP Slinga.
Ni får gärna kika på den hemma och tala med Era barn om säkra vägar till och från skolan.
Det är lite trångt som vi alla vet - så vi måste alla hjälpas åt.
Jag vill också informera om att så långt det är möjligt vore det bra om eleverna undviker Sigfridsborgs
vägen då många transporter går den vägen till nya skolbygget.
Kommer eleverna från radhusområdet nedan föreslår vi att eleverna går upp genom området och ut på
Lovisedalsvägen och sedan in på skolgården.
Tillsammans blir det tryggt och bra för våra elever!

190815
Betr. Lovisedalsvägen så är den tyvärr inte helt färdig. Sveab och Nacka kommun jobbar på för att
färdigställa den inom kort, men det kan vara så att det dröjer ytterligare ett par veckor. Jag tycker detta är
olyckligt och jobbar för att det ska gå fortare. Men inom kort kommer den vara återställd och asfalterad.
190225
Idag måndag vecka 9 drar skolbygget igång!
Då det är Sportlov var det lämpligt för NCC att starta en vecka tidigare då det är färre elever på skolan.
Den här veckan händer följande:





Marken där skolan ska byggas stängslas in.
Markarbeten påbörjas.
I ca 4 veckor kommer schaktning av marken att ske och det blir många lastbilar som forslar bort
material.

Du finner all information om skolbygget på vår hemsida:
Sigfridsborgs skolenhet - Byggnationer

190221
Ni finner all information om Skolbygget på vår hemsida - Sigfridsborgs skolenhet - Byggnationer
Den 4 Mars drar skolbygget igång. Skolan planeras vara klar Juni 2021.
Under Mars - April sker mycket markarbeten.
I bifogat brev finner Ni information om tidplan + fina bilder på nya skolan samt information om byggytor etc.
Information:
Ytan där de gamla paviljongerna stått och vid ytan där Sigfridsborgs förskola är riven kommer den nya skolan byggas,
därav kommer denna yta gränsas in.
Alla transporter kommer ske via Evalundsvägen och in på Sigfridsborgsvägen.
Etableringen av byggbodar och leveranser sker vid Fotbollsplanen och utmed Sigfridsborgsvägen.
Det kommer markeras var Elever kan gå för att komma till skolan, det kommer finnas gångvägar runt skolan.

190213
Som jag berättat tidigare så har skolbyggnationen blivit överklagad. Nu har överklagandena gått igenom 3
instanser och fått avslag. Detta innebär att bygglovet har vunnit laga kraft den 11 Februari. I och med
detta kommer skolbyggnationen att starta den 4 Mars. Jag kommer inom kort med mer information kring:




Tidplan
Transporter
Skolgårdens begränsningar

På skolans hemsida lägger jag löpande också ut bilder och information under - BYGGNATIONER.
Nu ser vi fram emot att inom 2 år ha vår nya fina skola på plats.
190129
Inom kort kommer ett vägarbete igång nära skolan. Det är bron över Evalundsvägen som ska repareras.
Bron kommer vara öppen i ett körfält, så det kommer gå bra att åka där. Det kommer monteras en
tillfällig gångbro där gående kan passera.

181024
Som ni sett sker många arbeten på vägarna runt skolan och Ältadalens förskola. Jag har nu fått lite
uppdaterad information från Trafikenheten och följande sker:

Lovisedalsvägen - här skapas avlämningsfickor, klart ca 1 December. Vägen kommer bli enkelriktad under
november månad för att kunna slutföra detta arbete.
Storkällans väg - öppnas åter upp för trafik ca 1 November.
Korsningen Lovisedalsvägen/Evalundsvägen/Storkällans väg - här sker avloppsarbeten under några
dagar, ska snart vara slutfört.
Entreprenör för alla vägarbeten är Sveab.
Vill Ni läsa mer om vägarna runt skolan och Ältadalen finns information på Nacka kommuns hemsida:






Nacka.se
Stadsutveckling och Trafik
Här planerar och bygger vi
Sök projekt på namn

(Eller se nedan länk)
https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-panamn/altadalen/#panel-startpage

180906
Jag har nu glädjen att bygglovet för skolan äntligen är klart och beslutat i byggnadsnämnden. Som jag
berättat för de årskurser som varit på föräldramöte har tyvärr byggnationen av skolan blivit något
försenad pga. placeringen av skolan på tomten och synpunkter från grannarna. Nu är bygglovet
beslutat och vi håller alla tummar vi har att det nu inte blir några överklaganden då eleverna i Älta
behöver en ny skola för att få en fin skolmiljö och en fin utemiljö. Jag kommer löpande informera Er
kring byggnationen.
Det finns även ett brev att ta del av på vår hemsida - Sigfridsborgs skola - under knappen
byggnationer.

180705
Brev från Byggnadsenheten i Nacka kommun har lagts ut på Schoolsoft och hemsidan.

180515

I förra veckan skedde flera flyttar på skolan.
Sigfridsborgs förskola har nu flyttat in på Ältadalens förskola. Åsen och Ängen har flyttat in i nya
paviljonger.
Allt för att ge plats till nya skolan.

Nu händer följande:
• De gamla paviljongerna lämnas tillbaka den 16 Maj och tillhör inte längre Sigfridsborgs skola.
• Mellanstadiegården är åter öppen för rastverksamhet
• Pingisbord är placerade bakom Gläntan/Mossen utmed Lovisedalsvägen
• Pingisbord är placerade vid Gröna gården utanför slöjden
• Gamla paviljongytan upp till scenen hägnas in under vecka 20-21
• Siggan fsk gård hägnas in under vecka 20-21
• Rivning av Siggan fsk påbörjas v 20-21
• Halva Siggan fsk kommer till hösten ge plats för blivande förskoleklass och målningsarbeten
påbörjas invändigt v 23.
• Ängens lärare och pedagoger som tar emot blivande förskoleklass flyttar in i gamla Siggan fsk
den 14 Juni.
• Vissa flyttar i mellanstadiekorridoren kommer ske 14 Juni.
• Pålning till nya skolan påbörjas från 14 Juni
• När skolan börjar i Aug är de flesta markarbetena klara och nya skolans stomme börjar
monteras.
Nya cykelställ kommer monteras bakom Gläntan och Mossen utmed Lovisedalsvägen inom kort.
180515
Hej
Idag öppnar vi upp de nya paviljongerna.
Åsen och Ängen är på plats om än några kartonger ska packas upp.
Vi hälsar årskurs 2 & 3 välkomna till de fina paviljongerna, nya och fräscha!
Mvh
Anne Sjö
Rektor

180507
Den här vecka sker flyttarna på skolan.
Åsen och Ängen flyttar upp till de nya paviljongerna på onsdag.
Siggan fsk flyttar till Ältadalen fsk på onsdag.
Under måndag/tisdag kommer delar av Siggan fsk gård att stängas av för VA arbeten, samt att
det eventuellt kommer påverka cykelvägen utmed Siggan fsk något.

Från den 14 Maj börjar skolan byggas och gamla paviljonger rivas vilket innebär att det kommer
ske avspärrningar på skolgården.
Nya planeringar för cykelställ, cykelvägar och gångvägar som ska gälla under byggtiden kommer
att komma ut inom kort.
180418
Från den 23 April kommer byggetablering ske på fotbollsplanen.
Så den stängs av för lek då.
Vi tittar på andra ytor att vara på självklart för att skapa de bästa förutsättningar för våra elever.
180409
Nu är åter delar av Lovisedalsvägen öppen för parkering för hämtning och lämning. Observera
Pförbud vid vissa entréer.
Det är dock inte möjligt för Er föräldrar att lämna bilen över dagen som infartsparkering då dessa
platser behövs av personalen.

180327
Det har kommit lite frågor om det går bra att lämna och hämta på skolan parkeringsplats och
självklart går det. Det går bra att tillfälligt stå där och lämna och hämta, men parkeringen får inte
användas som infartsparkering då min personal behöver parkeringen under skoltid.
Det är ingen skillnad mot tidigare - så har det alltid varit.
180327
Idag har NCC stängt av en delen upp mot åk 4-6 från parkeringen sett. Detta har de gjort ur
säkerhetssynpunkt då de kommer att arbeta med stora maskiner på området för att göra arbeten
inför påkoppling av vatten och avlopp i paviljongerna. Vi har pratat med alla elever i åk 4-6 om
detta, så de vet att de nu fram till lovet går runt byggnaden för att komma upp till åk 4-6 delen.

180323
Som jag skrivit om tidigare i veckan är det lite roddigt på Lovisedalsvägen.
Vägen är avstängd tillfälligt med P-förbud pga. uppsättningen av de nya paviljongerna.
Så fort det arbetet är klart kommer vägen åter öppnas upp för Parkering så Ni kan hämta och
lämna Era barn där vilket blir bra.

180321
Den här veckan sätts de nya paviljongerna upp vilket gör att det är lite roddigt på
Lovisedalsvägen med många transporter.
Detta arbete är klart i slutet av veckan.
Jag ber alla ha överseende med detta, det kommer bli bättre.
Det pågår även vägarbete på Lovisedalsvägen då det ska skapas nya avlämningsfickor vllket
kommer göra det jättebra för hämtning och lämning.
Men just nu är det inte lämpligt att lämna och hämta på Lovisedalsvägen.
180316
Som jag skrivit om tidigare har nu byggnationen av den nya skolan påbörjats. Här kommer lite
aktuell information.
Min ambition är självklart att det ska bli så bra som möjligt under byggtiden för alla elever och
medatbetare, tillsammans kommer vi skapa en så bra övergång som möjligt.
Jag kommer löpande att ge Er och eleverna information.
Här är aktuell information:
Vecka 9 sattes spaden i marken för de nya paviljonger som vi behöver i 2 år under
byggnationstiden.
Det kommer därav var lite större arbeten under några veckor i form av markarbeten. Området är
avspärrat och säkert.
Detta arbete kommer att pågå under vecka 9-11. Vecka 12 kommer de nya paviljongerna att
monteras och under vecka 19 flyttar arbetslagen Åsen och Ängen över till de nya paviljongerna.
De pågående arbetena påverkar skolgårdens storlek och vi tittar på detta för att skapa en så god
miljö som möjligt för våra elever. Mellanstadiet kommer självklart att kunna ha sina raster på
befintlig mellanstadiegård, fotbollsplanen men även på F-3 gården som är intakt.
Lärare och pedagoger kommer tillsammans med eleverna samtala med eleverna om situationen
för att alla ska känna sig trygga under byggtiden.
Vi ser alla fram emot att inom 2 år ha en ny skola att flytta in i vilket kommer ge Ältas barn en
riktigt fin, modern och fantastisk skola för modernt lärande.
Under vecka 10 hade vi besök av Peter Lippman (Australiensk arkitekt) som pratade med
pedagoger och lärare kring möblering och hur vi ska tänka för att skapa de bästa förutsättningar
för bra lärande. Mycket spännande diskussioner.

180304
Nu påbörjas byggnationen av den nya skolan och det första steget är flytt av paviljongerna.
De nya paviljongerna kommer stå uppe på Mellanstadiegården och arbetet påbörjades under
vecka 9.
Flytten för Åsen och Ängen sker i början av Maj. Återkommer med exakt datum för detta.

Vi ser även över så vi får en stabil placering av alla klasser över 2 läsår framåt. Eventuellt kan det
bli så att Åsen och Ängen flyttar över till de nya paviljongerna, men efter sommaren kan det vara
andra placeringar som gäller. Återkommer som sagt med mer information
180206
Här har jag sammanställt några bilder på den nya skolan för Er info.
Skolan står klar sommaren 2020.
Vi återkommer längre fram i vår då det blir flytt av paviljongerna, detta kommer ske i början av
Maj.
Varsågoda att se vår härliga nya skola!

