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Information om byggnation och skolgården 

Mars 2018  

 

Nu har bygget dragit igång och det är en tajt tidplan för att få en ny skola klar till sommaren 

2020.  

Det innebär bla. flyttar av paviljonger och rivning av gamla skolan.  

Jag kommer löpande informera Er om det som sker runt bygget. Nu när nya bygget av 

evakueringspaviljongerna började så gick det väldigt fort och det blev lite bristfällig information 

om Lovisedalsvägen, vilket var olyckligt. Jag har nu initierat med alla berörda byggpartners att det 

är otroligt viktigt att jag erhåller korrekt information i rätt tid så jag snabbt kan informera Er 

föräldrar och mina medarbetare. Samt att mina medarbetare löpande kan informera eleverna.  

Min ambition är självklart att löpande informera Er.  

 

Vi har skapat en ”puff” på vår hemsida – där vi kommer samla all information. På Schoolsoft 

lägger jag ut löpande nyheter, men då Schoolsoft saknar funktionen att mappa dokument väljer vi 

att lägga det på hemsidan.  

https://www.nacka.se/valfard-skola/sigfridsborgs-skola/ 

 

Då byggnationen av skolan kommer ske på befintlig skolgård kommer självklart skolgårdsytan att 

begränsas. Det är svårt att göra det på annat sätt och jag hoppas vi tillsammans kan skapa de 

bästa förutsättningarna för barnen, hjälps vi åt kommer det bli bra.  

På tisdag får barnen glass då de varit så duktiga den här veckan med paviljongbygget!  

Till kommande läsår kommer vi se över schemaläggningen och längden på raster, vilka ytor vi ska 

använda för rast och även om vi kan använda ytor utanför skolans område för rast och 

fritidshemsverksamhet. Redan idag får 4-6 använda lågstadiets gård för raster.  
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Aktuell information:  

 Lovisedalsvägen – Öppnas åter upp för parkering, lämning och hämtning 6/4.  

 Dagens paviljonger – Flyttar över till nya paviljonger 9 & 11 Maj. Start i nya paviljonger 

14 Maj.  

 Gamla paviljonger rivs – Rivning påbörjas vecka 20.  

 Etablering till skolbygget – Påbörjas vecka 20.  

 Fotbollsplanen blir etableringsplats för byggbodar, material, transporter – Påbörjas vecka 

20.  

 Ny gång och cykelväg kommer etableras utmed Sigfridsborgs vägen.  

 Inflyttning på Ältadalens förskola. Vi flyttar över 80 barn till Ältadalens förskola. 

Parkering vid Ältadalens förskola öppnar upp – ca 40 platser.  

 I juni påbörjas rivningen av Sigfridsborgs förskola för att ge plats för nya skolan.  

 I juni påbörjas byggnationen av skolan.  

 

Bild på etablering och byggprocessen:  

 

 


