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UTVÄNDIGA HUSARBETEN
Huset är tätt sedan i mars och nu genom-
förs arbeten med yttertaket och en del 
kompletterande arbeten med fasaden, 
så som fogning, bättringsmålning och 
utsmyckning av entréer och vissa fönster-
partier. Entréerna får utsmyckning i form 
av grå och träfärgade kompositplattor för 
en mer levande fasad. Yttertaket blir klart 
till midsommar. 

Vi har planerat arbetet så att det ska störa 
så lite som möjligt när semesterveckorna 
börjar. Exempelvis så kommer vi att ge-
nomföra fasadarbeten in mot skolgården 
under vecka 28 så att närboende längs 
Sigfridsborgsvägen och Odlingsvägen 
störs så lite som möjligt. Arbetet görs med 
hjälp av en lift. 

INVÄNDIGA HUSARBETEN
Nu är tre fjärdedelar av väggarna i skol-
byggnaden på plats och installationer som 
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Vill du veta mer om vad som händer i Älta 
och få kommande nyhetsbrev? 
Följ nyhetsflödet på nacka.se/alta

el, vatten och avlopp, ventilationssystem 
och sprinkler har dragits fram. Innan se-
mestern är väggarna och rumsindelningen 
helt klar. Golven på plan 1 är flytspacklade 
och nu är det dags att flytspackla även 
bottenplanet, plan 0. Målning av väggar 
påbörjas nu och blir klar i höst.

MARKARBETEN
Infartsvägen till nya skolan ska snart 
asfalteras och blir därmed helt klar i juni. 
Skolgårdytorna 8A:1 och 8A:2 kommer 
att färdigställas under sommaren och 
byggtrafik inom 
området går som 
pilen visar. Efter 
det kommer 8A:3 
genomföras. Det 
kommer därför 
bli ökad trafik 
med maskiner 
inne på arbets-
området och de 

kommer precis som liftarna för fasadkom-
pletteringar behöva köra och arbeta så som 
pilarna visar. Detta arbete kommer pågå till 
oktober ungefär. Anledningen till att trafi-
ken måste gå här är för att det är för trångt 
mellan den nya skolan och befintlig skola.

SEMESTERSTÄNGT
Byggarbetsplatsen stänger vecka 29–31, 
det vill säga 13 juli till 31 juli. 

BYGGLOVET HAR BEVILJATS
I januari gick ett nyhetsbrev ut där vi berät-
tade att vi skulle söka nytt bygglov för vissa 
delar av projektet. Anledningen till det var 
att projektet fått nya förutsättningar efter 
beslut av MSB, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, gällande skyddsrum-
met i den befintliga skolan. Bygglovet är 
nu beviljat och om beslutet inte överklagas 
inom överklaganperioden så kommer 
beslutet vinna laga kraft i mitten av juni. 


