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Nu börjar vi bygga ut Skärlagskolan
Varför bygger vi ut Skärlagskolan?
För att möta upp framtida behov när våra förskolebarn kommer upp i grundskoleålder behöver
Skärlagskolan växa med en utbyggnad i två plan. Här kommer bland annat nya klassrum tillsammans med ateljé, slöjdsal, musiksal, fritidsavdelningar och ett utökat tillagningskök inrymmas.

Hur kan du som boende i området påverkas?
Du som bor i närområdet kring Skärlagskolan ska påverkas minimalt. Alla transporter till och
från bygget kommer att gå via Bråtagatan och en tillfällig byggväg norr om skolan.
Den lilla skogsvägen som går från Bo klok-området till Skärlag och Bråta kommer att stängas
av under entreprenadtiden.
Byggplatsen är inhägnad. En del sprängningsarbeten kommer att genomföras och i samband
med detta kommer en riksinventering utföras för berörda fastigheter. Sedvanliga säkerhetsåtgärder vidtas och sprängningarna kommer att ske dagtid.
En informationstavla kommer att sättas upp vid Skärlagskolans avsläppningsplats. Den kommer
att uppdateras veckovis under projektets gång. Där kommer även kontaktuppgifter att sättas
upp till de personer som ansvarar för de olika momenten i projektet. Du hittar även information
om projektet på www.trosa.se/skarlagskolan.

Byggstart 7/10 2019
Måndagen 7 oktober kl 13.30 inleds byggnationen med ett första spadtag. Du är varmt
välkommen att närvara och höra om projektet. Byggstängsel kommer att sättas upp under
september.

Färdigställande 2021
Vid vårterminens start 2021 ska eleverna på Skärlagskolan kunna flytta in i de nya lokalerna.
Men utbyggnaden är ett omfattande projekt och viss tidsförskjutning kan uppstå.

Renovering av befintliga lokaler start 2021
När utbyggnaden är färdigställd inleds ett arbete med att renovera de befintliga lokalerna. Det
är ett avsevärt mindre projekt och färdigställs till höstterminen 2021.

Vem bygger ut Skärlagskolan?
Trosa kommun är byggherre och företaget Mobilbygg är upphandlad entreprenör för utbyggnaden.

Har du redan nu funderingar?
Kontakta:
Martin Markne
		
Projektledare Trosa kommun
		martin.markne@trosa.se

