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Salamandrarna
Den första utav två salamanderdammar är klar och arbetet med den
andra dammen pågår och beräknas vara klar till i slutet av april.
Nu börjar vi fånga salamandrar!!
Fällor och ytterligare salamanderstaket har satts upp på
skoltomten. Fällorna är öppna de dagar och nätter då
nattemperaturen är mild och över 0-grader. Fällorna kontrolleras
dagligen då de är öppna och finns det salamandrar i fällorna eller
vid staketen fångas de in och flyttas till den nya dammen.
Salamandrarna vill av naturen leta sig tillbaka till sina gamla
övervintringsplatser, därför sitter även salamanderstaket runt den
nya dammen. Staketet kommer endast sitta kvar till dess att vi tror
att salamandrarna hittat till sina nya övervintringsplatser intill
dammarna samt tillbaka ner till dammen igen. Senast under våren
2021 tas dessa staket bort.
Vid dammen mellan Charlottendal och Farstaborg har vi gjort en
liten trappkonstruktion för att man ska kunna kliva över
salamanderstaketet och gå ut på bryggan eller fortsätta på stigen in
i skogen.
Varmt välkomna att besöka dammen!

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.

Trafiklösning
Projektering av trafiklösningen pågår och marklovsansökan är inskickad.
Nedan ser ni en skiss över skoltomten. Det lilafärgade området är de delar som tillhör vårt trafiklösningsprojekt, de gula
tillhör idrottshallen, gröna är Charlottendals förskola.
På de gråa ytorna ombesörjer Turako byggnationen av Engelska skolan.
Utemiljöerna är inte fastställda, detta är ett arbetsmaterial och ändringar kan komma att ske.
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Idrottshallen
Bygglovsansökan för idrottshallen är inlämnad och vi arbetar just nu för fullt med
bygghandlingarna.
Just nu arbetar vi med utformning av fasadbeklädnad, belysning och växtlighet runt
idrottshallen och dess närmiljö.
Idrottshallen kommer att synas väl när man passerar Värmdö marknad mot
Gustavsberg och vi arbetar med att få fasaden framträdande både på långt håll när
man passerar med bil, men även på nära håll när man går eller cyklar förbi
idrottshallen.
Skissen på idrottshallen nedan är ett arbetsmaterial från projekteringen och inte
färdig utformning av fasaden.

Förskolan
Arbetet på Charlottendals förskola går snabbt framåt och under vecka 15 och 16
börjar vi med besiktningarna av huset.
Arbetet med utemiljön och gårdarna kvarstår och beräknas påbörjas under vecka
17 och vara färdiga under sommaren.

Värmdö kommun - Internt

