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Charlottendalsprojekten skoltom ten
Charlottendalsprojekten o mfattar ko mmunens b yggnatio n av förskola o ch idrottshall
med tillhö rand e trafiklö snin g. På to mten ko mmer o ckså Turako AB att b ygga en F-9
sko la i samarb ete med Engelska skolan.

Salamandrarna
För att säkerställa att de fridlysta vatten salamandrarna
på fastigheten inte kommer till skada under de pågående
arbetena med förskolan och under de kommande
arbetena med F-9 skolan har ett staket satts upp på
fastigheten. Innanför staketet finns de platser som
salamandrarna förmodats använda som sina
övervintringsplatser.
Vi har valt att göra ett så lågt staket som möjligt för att
inte stänga ute de djur och människor som vill vistas i
skogen fram tills att arbetet med id rottshallen startar.
Under april/maj 2020 kommer salamandrarna på
fastigheten att fångas in och flyttas till de nya
dammarna som skall anläggas. Staketet kommer att tas
bort under maj 2020 och därefter planeras arbetena med
idrottshallen att starta.
Just nu utreder kommunen placering av de nya dammar
och hur de ska fungera på bästa sätt. Under
sommar/hösten 2019 planeras dammarna att anläggas.

Bilder på några utav de salamandrar som finns på skoltomten

Förskolan
Nu händer det mycket på förskolan.
Bottenplattan är gjuten och
stomko mpletteringen är i full gång, det är en
stålkonstruktion i 2 plan med HDF-bjälklag, dvs
förspända håldäck.
Vi har lagt det första planet med bjälklag
som pågjuts under vecka 24.
Därefter kommer pelare, balkar och
betongväggar fortsätta uppåt och ett
vindbjälklag läggs på plats.
Tak och ytterväggar påbörjas juli/augusti och
håller på till slutet av oktober.
I oktober kommer alla installatörer på plats och
vi påbörjar den invändiga stomkompletteringen

F-9 Skola

Idrottshallen

Projekteringen av skolan är i full gång och
just nu arbetas det med höjdsättning av
byggnaden och vägen in till skolan samt
projektering av skolgård.
I september kommer arbetet med att anlägga
vägen in till skolan att påbörjas.

Kommunstyrelsen har godkänt förstudien för
idrottshallen och projekteringen kommer att
påbörjas efter sommaren.
Den planerade byggstarten av idrottshallen
har senarelagts till dess att salamandrarna är
flyttade från skoltomten och
salamanderstaketet är demonterat.
Det kommer inte att påverka sluttiden, utan
idrottshallen planeras stå färdig till skolstart
hösttermin 2021.

