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Frågor och svar Hägerstenshamnens
skola – evakuering och ombyggnation
Nedan hittar du mera specifika frågor som har ställts från
föräldrar till barn på skolan, rörande bygget av ny skola samt
evakuering av verksamheten till Jakobsdalsvägen 17.
Vi fyller på listan regelbundet, vartefter frågor kommer in.
Frågorna kommer att vara daterade efter hur de kommit in.

Frågor
Finns det någon skolgård på Jakobsdalsvägen 17?
Skolgård i anslutning till lokalerna på Jakobsdalsvägen finns inte.
Verksamheten behöver utnyttja raster för att ta sig till
grönområden i skolans närhet. Planering för det kommer att ske
på skolan, och behov av extra resurser tas upp i
tjänsteplaneringen. I lokalerna som nu hyrts in ska det finnas ett
rörelserum och den mindre innergården kan användas för rörelse.
Hur är trafiksituationen vid Jakobsdalsvägen 17?
När utbildningsförvaltningen letar efter lokaler bedöms många
faktorer. Trafik är en viktig del, precis som närhet för eleverna.
För Jakobsdalsvägen är bedömningen att trafiksituationen är
hanterbar för skolans verksamhet. Lokalerna ligger också nära
den befintliga skolan. Ytterligare en viktig faktor är om det finns
lediga lokaler eller mark att använda för skoländamål.
Utbildningsförvaltningen har haft en dialog med Trafikkontoret
om trafiksituationen vid Jakobsdalsvägen. Bedömningen är att
trafiksituationen påverkas av att det förekommer tung trafik och
att det nu är parkeringsplatserna framför skolhuset.
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Trafikflöde och hastigheter bedöms som låga på platsen, och
skyltar för skola kommer att sättas upp samt kompletteras med
målning i gatan. Parkeringsplatserna framför huset kommer att
tas bort av fastighetsägaren.
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Hur sker fortsatt information om bygget och
evakuering?
Skolan kommer att fortlöpande rapportera om förändringar kring
byggnation och evakuering i samband med föräldraråden samt
via hemsidan. Byggmöten ska planeras i anslutning till
föräldraråden så att senaste informationen kan förmedlas till
föräldrarna så fort som möjligt.
Blir den pedagogiska verksamheten lidande av flytten?
Nej, elevernas utbildning ska inte bli lidande av flytten.
Personalen ska få tid att etablera sig i nya lokalerna. Med flytt
under sommaren är förutsättningarna för det bäst, även om det
kan genomföras under exempelvis ett juluppehåll.

Varför används inte Axelsbergs fotbollsplan till
paviljonger?
Många faktorer vägs in i valet av lokaler för evakuering. Att
etablera paviljonger på Axelsberg innebär att möjligheten till
bollspel försvinner, det krävs bygglov för uppställningen och
etableringen av paviljonger tar i det här fallet längre tid än att
hyra in lokaler på Jakobsdalsvägen. Dessutom ska paviljonger
etableras med toaletter, el, datakommunikation mm. Det kan
givetvis ordnas om det krävs, men sammantaget gjordes
bedömningen att Jakobsdalsvägen är ett bättre alternativ.
Vilka andra hyresgäster finns i den tilltänkta
evakueringsbyggnaden?
Det är två dataföretag som idag hyr lokaler i huset. Det är inga
stora företag och de har inte mycket kunder som kommer dit.
Kommer dessa hyresgäster finnas kvar när det blir
dags för evakuering om dryga tre månader?
Ja, men inte när den stora evakueringen sker.
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Hur långa kontrakt har övriga hyresgäster och på vilka
sätt påverkar det hur fastigheten kan användas av
skolan?
Hyresvärden för en dialog med dem om att de ska flytta ut snarast
möjligt men senast till årsskiftet 2014/2015.
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Hur går i övrigt dialogen med fastighetsägaren?
Kommer fastighetsägaren att göra några anpassningar
av lokalerna (förutom det som krävs för klassrum och
fritidslokaler) och av området kring byggnaden?
Utbildningsförvaltningen för en diskussion med fastighetsägaren
om anpassningar. Vi diskuterar lokalomgivningens utformning
och hyresvärden kommer att se till att parkeringsplatserna utanför
entrén tas bort.
Vi för diskussioner om möjligheten att hyra in omkringliggande
mark för att utöka skolgården, men inget är klart gällande det. I
övrigt vad gäller verksamhetsanpassningar så är vi just nu i
startgroparna med arbetet att ta fram underlag för hur lokalerna
kommer att se ut mer exakt.
När blir förhandlingen för evakueringen av resten av
skolan klar?
Utbildningsförvaltningen har undertecknat avtal med
hyresvärden. Sedan ska inhyrningen godkännas i
utbildningsnämnden i juni månad 2014.
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