
MYRSJÖSKOLAN 

Vad händer nu? 

Bygghandlingsprojektering - 

pågår. 

Bygglovshandläggning pågår. 

Etablering arbetsplats startar 

i slutet maj 2016. 

Preliminär byggstart - juni  

Vy mot den nya skolbyggnaden sett från skolparkeringen 

Nacka kommun investerar i en ny skolbyggnad för F-6 på 
Myrsjöskolan. Den nya byggnaden kommer att inrymma en 
tre parallellig låg– och mellanstadieskola med serverings-
kök och matsal. Inflyttning är planerad till starten av 
höstterminen 2018, efter inflyttning kommer markarbeten  
pågå fram till årsskiftet 2018/2019. Projekteringen är nu i 
sitt slutskede och produktionsstart sker i anslutning till 
skolavslutningen. 

   Det som nu händer är att vi under maj månad börjar etablera 
byggbodar på fastigheten följt av att ”Kometen” flyttas från 
skolan. Efter skolavslutningen upprättas arbetsplatsområdet fullt 
ut enligt bilden till höger. Det första som då sker är att 
vaktmästarbostaden rives. Rödmyran och 2-våningspaviljongen 
”Planeten” kommer att stå kvar till sommaren 2018. 
   I samband med att arbetsområdet upprättas kommer vändslingan vid 
Skarpövägen som idag används för lämning/hämtning att stängas av och 
endast användas för byggtrafik. Nya platser för lämning/hämtning kommer 
att anläggas längs med Mensättravägen. Den befintliga skolparkeringen 
kommer under sommaren att byggas ut med flera parkeringsplatser. Denna 
förändring innebära att det blir svårare att lämna med bil vid skolan, 
framförallt om man kommer från Skarpövägen. Alla måste under 
byggproduktionen hjälpas åt för att skapa bästa möjliga trafiksituation runt 
skolan.  
   Cyklister och gångtrafikanter kommer under hela byggproduktionen 
kunna använda övergångsställen och gångbro över Skarpövägen och 
komma in på skolområdet via den övre gång- och cykelvägen vid 
grusplanen. 
   Kopplat till skolprojektet kommer Nacka kommun också att bygga en ny 
sporthall mellan Myrsjöhallen och Myrsjö IP(mer om det i nästa nyhetsbrev) 

Nyhetsbrev  April 2016 

Nybyggnationen av Myrsjöskolan utförs 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 

Pierre Fällström, 08-718 81 71 

pierre.fallstrom@nacka.se  

 

Projektchef, NCC 

Henrik Löfvenborg, 08-585 524 74 

henrik.lofvenborg@ncc.se 

Vilka beslut är fattade? 

 I november 2014 beslutade 

kommunfullmäktige om investe-

ringsmedel om 166 mnkr för en 

ny F-6 skola att ersätta Rödmy-

ran med tillhörande paviljonger. 

 Upphandling av byggentrepre-

nör och samarbetspartner slut-

fördes  juli 2015. 

 I november 2015 beslutade 

kommunfullmäktige om investe-

ringsmedel på 38 mnkr för ny-

byggnation av sporthall på 

Myrsjöskolan.  


