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Charlottendalsprojekten, skoltomten
Charlottendalsprojekten omfattar kommunens byggnation av förskola och
idrottshall med tillhörande trafiklösning. På tomten kommer också Turako
AB att bygga en F -9 skola i samarbete med Engelska skolan.

Salamandrarna

Trafiklösning

Den andra salamanderdammen är nu klar och salamandrarna på skoltomten
flyttas till de båda dammarna. Vid senaste räkningen hade 788 mindre
vattensalamandrar och 143 större vattensalamandrar flyttats till sina nya hem.
Nu har salamandrarna vandrat från sina övervintringsplatser till våtmarken
och befinner sig i våtmarken på skoltomten. Infångningen av salamandrarna
pågår fortfarande med fällor i vattnet och kommer att göra det till dess att
området blir en byggarbetsplats.

Det har varit en utmanande projektering för parkeringsplatsen till
idrottshallen och Charlottendals förskola då markförhållandena är mycket
dåliga. Skoltomten utgörs av ett delområde längst nedströms i ett större
avrinningsområde där marken för parkeringsplatsen idag är en våtmark och
lågdel i området. Skoltomten tar bland annat emot dagvatten från
Charlottendals bostadsområde och även delar av Värmdö Marknad.

Salamandrarna verkar trivas i sina nya dammar. Vi gläds över att inte bara
dammarna uppskattas utav vattensalamandrarna utan även av de som
promenerar förbi, mycket roligt tycker alla vi som jobbat med salamandrarna
och dammarna.

Handlingarna för trafiklösningen är färdiga och genom förnyad konkurrens
har förfrågan om denna entreprenad gått ut till våra ramavtalade
entreprenörer.
Arbetet med parkeringsplatsen och övriga trafiklösningsåtgärder planeras
påbörjas i slutet av sommaren.

Idrottshallen

Förskolan

Handlingarna för idrottshallen är färdiga och upphandling av entreprenör
planeras till efter sommaren.

Förskolebyggnaden är helt färdigställd och slutbesiktigad. Arbete med
utemiljön och förskolegården pågår nu under sommaren och planeras vara
färdiga till vecka 36.

Då vi har indikationer på att det är sulfidhaltigt berg som ska sprängas på
skoltomten kommer arbetet med sulfidsaneringen att påbörjas under
sommaren och sprängning på skoltomten planeras utföras under hösten. Vi
har under projekteringsarbetet arbetat aktivt med att minska behovet av
bergschakt och dels höjt idrottshallen samt ändrat underbyggnaden, det har
resulterat i cirka 900 kubik mindre bergschakt.
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