Stenvalvet bygger en ny skola i närheten av dig
Fastighets AB Stenvalvet kommer att starta ombyggnaden av fastigheten Sicklaön
118:2, Planiavägen, mitt emot Sicklavallen, inom kort.
Den befintliga byggnaden ska byggas om till en ny modern grundskola, årskurs F-9,
med plats för ca 750 elever. Ett helhetsgrepp kring entrélösningar, invändig utformning,
fasader och skolgård har tagits fram. Dessutom kommer en ny idrottshall och matsal att
byggas ihop med den befintliga byggnaden.
Om- och tillbyggnationen ska vara klar inför höstterminen 2021, då Jensen Education
öppnar Jensen Grundskola Sickla.
Bygginformation
Ni som är våra grannar är viktiga för oss. Därför satsar vi nu extra med att skapa förståelse för och informera om vad som kommer att ske med hjälp av fler olika kanaler.
En hemsida startas upp där information om projektet i allmänhet och även rapportering
kring det som pågår och det som planeras framåt i projektet ska finnas. Uppdateringar
kommer att göras ca en gång per vecka eller oftare om behov finns.
Webbadress: www.stenvalvetsickla.se
Information kommer även att läggas upp på Facebook, sök på StenvalvetSickla.
Utöver detta går det att kontakta projektansvarig, se kontaktuppgift nedan i detta brev.
Vi tar gärna emot frågor och synpunkter som är relaterade till projektet.
Eventuella frågor som rör skolans verksamhet hänvisar vi direkt till Jensen Education.

Byggnadsarbeten
Produktionen kommer att starta den 1 juli 2020 och beräknas vara klar den 31 juli
2021. Företaget JMW Bygg AB kommer att bedriva och ansvara för produktionen.
JMW är mycket erfarna av liknande byggprojekt och har stor vana inom skolprojekt.
I ett första skede statar rivningsarbeten av befintligt parkeringsdäck och garage. Ytan
ska ersättas med en ny huskropp där det nya köket, matsalen och idrottshallen ska
placeras.
I det befintliga huset kommer det ske invändig rivning under hösten för att vi därefter
ska kunna påbörja ombyggnationen av lokalerna till skola. Arbetet sker huvudsakligen
inomhus men materialtransporter in och ut ur huset kommer att pågå och kommer
eventuellt att påverka er grannar.
Vi kommer, tillsammans med Nacka kommun att öppna en ny infart i anslutning till
Planiavägens södra cirkulationsplats under hösten. Under byggtiden kommer infarten
även att användas av byggtrafik som transportväg till byggområdet vilket leder till att
störningarna med byggtrafik på Planiavägen blir mindre.
Under våren och försommaren 2021 kommer arbetet med den nya skolgården att
pågå. Träden som finns kommer att skyddas och beskäras av arborister och träden
kommer att bidra till en fin utemiljö för barnen.
Byggnadsarbetarna kommer att byta om och äta inne i det befintliga huset så långt det
är möjligt. Eventuellt kan det bli aktuellt med personalbodar i ett senare skede. Information om detta kommer i våra informationskanaler.
Hela byggarbetsplatsen kommer att vara inhägnad. Ingen utomstående ska ta sig in
på arbetsområdet. Prata gärna med era barn om detta – att beträda området är
förenat med livsfara!
Störningar
Det är mycket som kommer att hända på fastigheten under en relativt kort tid.
Under hela byggprocessen kommer det många leveranser och många hantverkare
kommer att röra sig på byggområdet. Samtliga byggnadsarbetare kommer att ha legitimation på sig, så kallat ”ID 06”. Legitimationen bärs synligt med namn och fotografi.
Arbetet kommer att ske mellan 07.00 – 19.00, måndag till fredag.
Helgarbete kan komma att krävas vissa perioder. Om detta sker kommer information

att läggas upp på våra informationskanaler. Eventuella helgarbeten kommer huvudsakligen att gälla invändiga arbeten för minimal störning.
Byggbuller är tyvärr oundvikligt och det kommer att låta under hela byggprocessen, mer
eller mindre. Vi utvärderar och väljer arbetsmetoder och maskiner som låter så lite som
möjligt. Byggnadsarbetena styrs genom att extra störande moment utförs under planerade
tider och under normal arbetstid, kl.7-16. Eventuella extra störande arbeten kommer att
meddelas i förväg. Med extra störande arbeten menar vi t.ex bilningsarbeten (borttagning
av betong) eller liknande. Vid moment som dammar kommer bevattning av området att
göras för att minska spridning av dammet.
Vi hoppas på er förståelse och att slutresultatet kommer alla till glädje.

Kontakt
Om du har frågor relaterade till bygget, projektet i
allmänhet eller andra synpunkter ber vi dig att i första
hand kontakta projektansvarig Anders Lööv.
Telefonnummer: 08 – 508 942 50

Kort om Stenvalvet
Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning
och utveckling av samhällsfastigheter. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom
områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola och omsorg. Det är företrädesvis stat,
kommun och region som är hyresgäster och utförare. Vi arbetar för att skapa goda och
långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt och
månar om korta beslutsvägar.

Med vänliga hälsningar
Anders Lööv
Projektansvarig, Fastighets AB Stenvalvet
Stockholm, 2020-06-18
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