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Nacka kommun investerar i en ny skolbyggnad på Myrsjöskolan samt
ny sporthall. Den nya skolbyggnaden byggs med fasad av betong och
plåt- och sedumtak. Inflyttning är planerad till starten av höstterminen 2018.
Avslutande markarbeten kommer pågå fram till årsskiftet 2018/2019.
Under sommarlovet har markarbeten pågått för den nya skolbyggnaden,
parkeringen samt den nya avlämningsfickan vid Mensättravägen.
Kopplat till skolprojektet kommer Nacka kommun bygga en ny sporthall
med placering i slänten mellan Myrsjöhallen och Myrsjö IP. Den nya hallen
kommer att ersätta Rödmyrans gymnastiksal samt bli ett efterfrågat tillskott
för föreningslivet i kommunen. Sporthallen utgår från samma koncept som
Tollare bollhall som idag står vid Johannes Petri skolan, se bild intill.
Nu när arbetsområdet är upprättat är vändslingan vid Skarpövägen inte
längre tillgänglig för lämning och hämtning då vägen måste användas för
byggtrafik. Skolparkeringen har under sommaren utökats med ytterligare 21
p-platser. Det har även anlagts en avlämningsficka längsmed
Mensättravägen. Parkeringen och avlämningsfickan tas i bruk från v. 34.
Denna förändring innebära att det blir krångligare att lämna med bil om man
kommer från Skarpövägen. Därför uppmanar vi alla att i största möjliga mån
välja att cykla, gå eller samåka. Cyklister och gångtrafikanter kommer under
hela byggproduktionen kunna använda övergångsställen och gångbron
över Skarpövägen och komma in på skolområdet via den norra gång- och
cykelvägen bakom byggetableringen.
För att skapa bästa möjliga trafiksituation runt skolan under
byggproduktionen måste vi alla hjälpas åt och visa hänsyn, tack för din
medverkan!

Vad händer nu?


Markarbeten vid parkering och avlämningsficka
slutförs till v. 34.



Markarbeten för nya skolbyggnaden pågår under

hösten.


Sprängning och pålningsarbeten pågår t.o.m. v. 36



Projektering av den nya
sporthall startar i augusti.

Har du frågor 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 2015 beslutade
kommunfullmäktige om investeringsmedel på 38 mnkr för
nybyggnation av sporthall vid
Myrsjöskolan.
 Bygglov för nya skolan gavs
av miljö– och stadsbyggnadsnämnden den 8 juni 2016.
 Startbesked för nya skolan
gavs av miljö– och stadsbyggnadsnämnden den 9 juni
2016.
Översiktsbild från öster

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.”

