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Hägerstenshamnens skola nybyggnation och
evakuering

Hej!
Utbildningsnämnden fattade i juni 2013 ett första beslut
(inriktningsbeslut) om att Hägerstenshamnens skola rivs och en helt
ny skola byggs. Det innebär att vi kommer att få en ny skola, och att
vi under tiden för bygget kommer att ha skolverksamheten på annan
plats. Skolan kommer också att utökas och bli en skola för
årskurserna F-6.
Information som rör bygget och flytten kommer vi att presentera här
på hemsidan, så att ni kan ta del av det som händer. Vi uppdaterar
informationen i samband med skolans föräldraråd (se tider nedan).
Har ni frågor om bygget och flytten ber vi er skicka dem till skolans
e-post: hagerstenshamnensskola@stockholm.se Om informationen
inte finns i texten nedan, kommer fråga och svar att ges i det Frågor
& Svarsdokument ni hittar här på sidan.
Mvh
Helen Peterson
Tf. Rektor
En ny skola byggs
Utbildningsnämndens beslut att bygga en ny skola innebar en
justering från ett tidigare beslut som togs i samband med
verksamhetsplan 2012 för utbildningsförvaltningen.
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Det tidigare beslutet innebar en om- och tillbyggnad av befintlig
skola. Men, någon bra lösning för en om- och tillbyggnad kunde
inte fastställas i projektet. Med det justerade inriktningsbeslutet är
det möjligt att bättre utnyttja byggrätten inom befintlig detaljplan
och få en bättre planlösning för skolan.
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Svårigheten att hitta en bra planlösning för skolan i det första skedet
innebar att projektet har försenats. Enligt ursprungligt
inriktningsbeslut skulle skolan varit färdigställd till sommaren 2014.
Ett andra beslut (genomförandebeslut) ska fattas av
utbildningsnämnden i maj 2014. Byggstart beräknas till hösten 2015
och inflyttning till höstterminen 2017.
Hägerstenshamnens skola är, när den är klar, en skola för
årskurserna F-6 med två paralleller med kapacitet för ca 380 elever.
Tidplan
 Förslagshandling och offert från SISAB lämnas till
utbildningsförvaltningen i februari 2014
 Genomförandeärende till utbildningsnämnden i juni 2014
och till kommunstyrelsens ekonomiutskott i augusti 2014.
 Evakuering av en del av verksamheten i augusti 2014
 Resterande del av verksamheten evakueras till höstterminen
2015.
 Rivning av befintlig byggnad hösten 2015
 Skolan byggs under 2015-2017
 Fastighetsägaren Sisabs bedömning är att inflyttning i nya
skolan kan ske till höstterminen 2017
Evakuering
Målsättningen är att starta upp den framtida organisationen redan i
samband med evakueringen. Det skulle innebära att skolan växer i
sin nya organisation under tiden för evakuering. När den nya skolan
är färdig flyttar hela verksamheten från årskurs F-6 tillbaka till de
nya lokalerna.
Evakuering planeras i två steg:
En mindre del av Hägerstenshamnens skola flyttar till
evakueringslokaler hösten 2014. Utbildningsförvaltningen har
tecknat ett hyreskontrakt för lokaler på Jakobsdalsvägen 17.
Lokalerna behöver ställas i ordning för skolverksamhet, något som
ska vara klart till hösterminens start i slutet av augusti 2014.
Resten av verksamheten evakueras till höstterminen 2015 inför
byggstarten. En planering för evakueringen av den resterande
verksamheten ska tas fram och presenteras så fort den är klar.
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Utbildningsförvaltningen har tecknat avtal med hyresvärden för
Jakobsdalsvägen 17 om att hyra in hela fastigheten för att samla
verksamheten på ett ställe. Underlag för beslut kring detta ska
presenteras för utbildningsnämnden i juni 2014. Även dessa lokaler
behöver då anpassas för skolverksamheten.
Föräldraråd
I samband med skolans föräldraråd presenteras det som är nytt i
bygg och evakueringsprojektet. Samtidigt kommer vi att uppdatera
informationen om bygget och evakueringen på hemsidan.
2014
20 maj
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
9 december

