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ARBETEN I SOMMAR
• Skolfastigheten stängslas in och blir 

arbetsområde.
• Arbetsbodar flyttar till parkeringen vid 

Ältadalens förskola.
• Idrottstält sätts upp på grusplanen där 

arbetsbodarna tidigare stod.
• Gamla skolan rivs och skolpavil

jongerna monteras ned och tas bort.
• Arbeten med att färdigställa skol

gården börjar. 
• Nya sporthallen börjar byggas och den 

beräknas stå klar december 2022.

RIVNING AV GAMLA SKOLAN
För att korta ner tiden för rivnings
arbeten kring skolan kommer vi att 
arbeta längre dagar, det vill säga mellan 
7.00–18.00. Arbeten som är särskilt 
störande kommer dock att sluta klock
an 16.00. När betongplattan till gamla 
skolan rivs kommer det att bullra och 
damma eftersom plattan måste knäckas/
borras till mindre bitar innan den kan 
transporteras iväg. Rivningsområdet 
vattnas kontinuerligt för att binda damm 
och förhindra att det sprids. 

Arbetet pågår 28 juni–13 augusti. 

SKOLPAVILJONGERNA TAS BORT
Den 28 juni börjar arbetet med att mon
tera ner och fraktats bort paviljongerna 
från skolfastigheten. För att montera ner 
och frakta bort skolpaviljongerna behövs 
en mobil lyftkran. När lyft och transport 
av paviljongerna genomförs pågår arbete 
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fram till cirka klockan 18.00, vilket inne
bär att mobilkranar och last bilar kommer 
att vara igång fram till dess. Lyftkranen 
kommer att stå i korsningen Lovisedals
vägen/Evalundsvägen 5–9 juli, vilket 
påverkar framkomligheten. 

Arbetet pågår 28 juni–9 juli.

BYGGSTART FÖR SPORTHALLEN
När sporthallen byggs måste marken  
mellan den nya sporthallen och 
Evalundsvägen förstärkas. Det är nöd
vändigt för att marken och därmed grun
den till sporthallen ska kunna stå emot 
marktrycket från Evalundsvägen. Detta 

görs genom spontning vilket innebär att 
stålprofiler slås ned i marken. Även detta 
arbete kommer att bullra. Bullerdämp
ande utrustning kommer att användas  
och avskärmning sättas upp för att  
minska ljudnivåerna. 

Arbetet pågår 16 augusti–27 augusti. 

Vi kommer att använda bullerdämpande 
utrustning på maskiner och avskärm
ningar för att arbetet inte ska överskrida 
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller 
från byggarbetsplats.

Tack för ert tålamod och trevlig sommar! 

Den nya skolbyggnaden för Sigfridsborgsskolan är klar och verksamheten har  
flyttat in. Vi välkomnar barn och pedagoger till en modern och fin skola med gott  
om urymme. Nu förbereds för nästkommande etapper med skolgård och  
byggnation av sporthall.


