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Till föräldrar med barn på Sigfridsborgs 

skola  
 

Betr. Bygglov och byggnation av Sigfridsborgs skola  
Information från Enheten för bygg och anläggning Nacka kommun 
 
Hej  
 
Som Ni känner till är beslut fattat att Sigfridsborgs skola ska få en ny skolbyggnad. I och med detta beslut 
har ett stort arbete pågått med att hitta den mest optimala placeringen av den nya skolbyggnaden på 
tomten. För att hitta den bästa placeringen har man bland annat tagit hänsyn till utformning av skolgården 
och därmed skolverksamheten, hur projektet/byggnationen ska kunna genomföras för att minska 
störningar under pågående verksamhet. Beslut är därmed fattat att skolbyggnaden ska placeras där de 
gamla paviljongerna varit placerade samt del av Sigfridsborgs förskola. Detta möjliggör att större delen av 
befintlig skola kan vara kvar under byggskedet.  
 
Placeringen av den nya skolan innebär att den nya skolbyggnaden kommer nära de radhus som gränsar till 
skolan. Dessvärre har kommunikationen mellan Enheten för bygg och anläggning Nacka kommun och de 
närboende varit bristfällig eller rentav inte funnits alls under processen. Det är väldigt olyckligt då det är av 
yttersta vikt att vi inom Nacka kommun är måna om att ha ett samarbete med berörda. Rektor Anne Sjös 
uppdrag har varit att informera medarbetare samt föräldrar med barn på skolan.  
 
Nu innebär det här att grannarna har synpunkter på skolbyggnadens placering då det får konsekvenser för 
deras tomter. Det har inkommit ett önskemål om att utreda huruvida det skulle vara möjligt att skjuta 
skolbyggnaden 5m alternativt 10m. Då detta inte varit utrett beslutade kommunledningen att stoppa 
bygglovsärendet nu i juni och göra en utredning kring möjligheten att flytta placeringen av skolan.  
 
Resultatet av utredningen visar att både tid, kvalitet och kostnad får stora konsekvenser om 
skolbyggnaden flyttas. En stor del skulle bli att skolgården inte nyttjas optimalt. Därav har nu beslut tagits 
att gå vidare med tidigare föreslagen placering. Bygglovsärendet kommer nu att lyftas för beslut i augusti. 
Byggstart sker då bygglovet är beviljat. 
 
Det är såklart mycket olyckligt att grannarna inte varit involverade i ärendet tidigare. Vi kommer nu göra 
allt vi kan för att arbetet framöver ska gå så smidigt som möjligt. 
 
 

 
Med vänlig hälsning 

  
Åsa Lundmark 
Biträdande enhetschef 
Nacka kommun, Enheten för Bygg och Anläggning 
 
  


