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Detta är Byggnytt nr 3 för utbyggnaden av Vindängens skola. Processen att
hitta de bästa lösningarna för alla har fortskridit och med gemensam kraft
från verksamhet och projektdeltagare har vi nu en layout för skolan. I slutet
av maj månad påbörjas markarbetena och under september beräknas arbetet
med byggnaden att starta.
Det är en stor tillbyggnation där dagens F-5 skola med utökade lokaler ska
bilda en F-6 skola med grundsärskola. Skolan ska växa från dagens 285 elever till att kunna rymma ca 400. Tillbyggnaden på 3250m2 blir i två plan. På
bottenvåningen kommer bland annat grundsärskolan från Mösseberg att flytta
in, med närhet till idrott och matsal. De nya klassrummen kommer att vara
väl anpassade för elevernas behov. Skissen här till vänster ger en 3D-bild av
hur tillbyggnaden kommer att se ut, rent byggnadsmässigt. Detalj som tex
fasadfärg är ej fastställt än. Utbyggnaden kommer att ske på baksidan av
nuvarande skolbyggnad och innehålla huvudentré och entréhall, vilket kommer att bli skolans nya gemensamma mötesplats. Här placeras även lokaler för slöjd, den nya idrottshallen samt lokaler för administration, arbetslag och elevhälsa. Tack vare tillkomst av specialsalar behöver nu eleverna inte längre att bussas för undervisning på Dotorpskolan.

Provisorisk hämta/lämna-zon under byggtiden
Nu när byggproduktionens arbete kommer
igång behöver vi hjälpas åt för att skapa en
säker miljö för oss alla. På bilden här
bredvid ser du Arbetsplatsdispositionsplanen (APD-planen) för arbetsområdet.
Befintlig hämta/lämna –zon för skola och
fritids kommer under byggtiden provisoriskt att behöva flyttas . Skyltning hänvisar
exakt dag under maj månad som detta
börjar att gälla. Den befintliga hämta/
lämna-zonen blir lekyta för eleverna, då
skolgården kommer att stängas av för
byggnationen. Vi hoppas att alla har överseende med detta och hjälps åt för att få
det att fungera. Från projektets sida kommer vi att skylta tydligt så att alla vet vad
som gäller. För förskolan kommer hämta/
lämna-zonen att kvarstå men med förändringen att en av gatorna blir enkelriktad.
Detta medför att infarten flyttas enligt
APD-planen.
Vi arbetar för att separera byggtrafiken så
mycket som möjligt från skolmiljön, de
kommer att köra in direkt på arbetsplatsen
via Hollendergatan. Trots detta ber vi er
att vara extra uppmärksamma och prata
med barnen om vikten av att lyfta blicken
och gärna få ögonkontakt med föraren.
Genom Byggnytt, kommunens hemsida,
anslag på byggarbetsplats och via skolan
kommer vi att hålla er uppdaterade med
senaste versionen av APD-planen.
Det är tillsammans vi skapar en trygg miljö för barnen, dygnet runt, alla dagar
Under projektets gång genomför vi bl. a. Trygghetsbesiktningar runt arbetsplatsen för att skapa och bibehålla en trygg och säker miljö hela dygnet, varje dag. Tveka inte att kontakta oss om du känner oro för något eller om det finns problem vid arbetsplatsen. Det är tillsammans vi skapar
den trygga och säkra miljön. Våra kontaktuppgifter finns högst upp på sidan. Med vänlig hälsning Krister Lundberg och Sabina Esbjörner.

