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Vad händer på Växthusets förskola och Sickla 
skola i sommar? 
I sommar startar utvecklingen av Sickla skola och Växthusets förskola. I 
den första etappen ska hus C rivas och en ny byggnad uppföras på samma 
plats. Här kan du läsa om vad som planeras ske från 13 juni till 2 
september.  

Ledningar läggs om och hus C rivs 
• Hus B och D är idag ihopkopplade med hus C och därför måste projektet 

börja med att gräva och lägga om ledningar för vatten, dagvatten, avlopp, 
fjärrvärme och el. Arbetet börjar under vecka 24 och pågår till vecka 32. 
Vecka 25 stängs hus B, C och D. 

• Mindre sprängningsarbeten kommer att utföras vid hus B:s sydvästra gavel. 
Sprängningen kommer att ske under vecka 25 och en bit in i vecka 26.  

• Rivningen av hus C beräknas starta under vecka 25 och vara klar i slutet av 
vecka 35.  

• Under vecka 26 och 27 kommer grävarbeten att utföras vid Gillevägen och då 
är parkeringen vid hus D avstängd.  
 

 
Bilden visar var arbetet i huvudsak kommer att pågå i början av sommaren. Fler bilder över 
arbetsordningen finns på byggprojektets webbplats.   
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Översikt 
Vecka 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Ledningsarbeten vid hus B, C och D                         
Hus B, C, D stängda                         

Rivning av hus C                         
Sprängning                         

Parkering vid hus D, stängd                         

Hur påverkas förskolans verksamhet? 
Arbetena kommer att ske med stor varsamhet för att orsaka så lite störningar 
på verksamheten som möjligt. Arbetsområdet kommer att inhägnas och förses 
med bullermattor. För att undvika att damm sprids kommer området att 
bevattnas kontinuerligt. Inför mer störande arbeten kommer projektet att ha en 
nära dialog med förskolan.  
 
Växthusets förskola är öppen som vanligt under vecka 25 och 26. Ingångar 
och entréer kommer att anpassas under dessa veckor för att göra vistelsen på 
området säker och trygg. Vi kommer även ha tillgång till lokaler i 
enkelpaviljongen ovanför avdelningen Lunden som vi kan använda vid behov. 

Mer information 
Har du frågor om byggprojektet? Se www.nacka.se/sicklaskolavaxer.  

Frågor om förskolans verksamhet besvaras av:  
• Växthuset: Christel Pedersen, bitr. rektor. 
• Fastigheter, byggnation, samordning: Ralph Glückman, administrativ chef. 
• Åsa Portelius, Rektor, Sickla rektorsområde. 

För kontaktuppgifter, se www.nacka.se/vaxthusetsforskola  
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