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Har du frågor om renoveringen? Kontakta: fastighetsenheten@varmdo.se 

Aktuellt i projektet

Då har skolans byggnader 
äntligen fått en godkänd 
slutbesiktning. Det innebär 

att våra entreprenörer har fär-
digställt sina arbeten som avser 
byggnadsentreprenaden förutom 
mindre anmärkningar som åt-
gärdas närmaste veckan. Skolans 
personal har nu ett digert arbete 
med att inreda lokalerna med all 
inredning och utrustning inför 
skolstarten i höst.

Utöver inflytten av verksamheten 
pågår utemiljöprojekten parallellt 
med en ny skolgård och ny par-
keringslösning. Som vi skrev om 
i ett tidigare nyhetsbrev har sko-
lans elever varit involverade i hur 
deras drömskolgård skulle se ut. 
Eleverna redovisade sina tankar 
för projektledningen för drygt ett 
år sedan, deras tankar har tagits 
med in i projekteringsgruppen 

”Det kan tyckas vara 
en enkel sak att pro-
jektera en skolgård, 

men det är många 
aspekter att ta hänsyn 

till…” 

 Redovisning för projektledningenParkeringen med växtgropar för dagvattenhantering börjar ta form

Elevernas drömskolgårdar

som därefter tagit fram ett förslag 
tillsammans med personer från 
bland annat skolan. Det kan tyck-
as vara en enkel sak att projektera 
en skolgård, men det är många 
aspekter att ta hänsyn till – såsom 
lekytor, fallskydd, snöröjning, 
belysning, skugga, tillgänglighet, 
förråd, otrygga/dolda ytor, brand-
vägar, hantering av dagvatten, 
växtlighet med allt vad de innebär 
med jordmån, solläge, klimatzoner 
med mera. 

Parkeringen var tidigare ett stort 
problem för både skola och när-
boende, bristen på plats ledde till 
att lämnande föräldrar letade sig 
in i bostadsområdet eller varuin-
tag vilket inte är optimalt. Den 
nya parkeringslösningen gör det 
möjligt att hämta/lämna barn 
strax intill skolan utan att inkräk-
ta på skolgården eller säkerheten. 

Det finns även plats för personal-
parkeringar, tre olika cykelparke-
ringar beroende på vilket håll man 
ansluter till skolan och varuin-
taget har anpassats så att enbart 
leveranser har tillträde.

På skolgården/parkeringen pla-
neras det även för en del träd 
och buskar. Något som varit ett 
problem är att det - i stort sett - 
är berg under hela gården vilket 
försvårar plantering av framförallt 
träd. Vegetationen får inte heller 
vara för nära husen då rötter och 

grenar skadar husen. Det hade va-
rit kul att ha träden på plats redan 
i sommar till invigningen, men då 
det varma vädret riskerar att döda 
träden innan de har rotat sig gör 
att träd och buskar kommer plan-
teras först i september/oktober.

Vi räknar med att vara klara med 
samtliga projekt under första 
halvan av augusti, därefter ser vi 
fram emot invigning av skolan! 
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