Informationsbrev

Till boende mars 2019

Paviljonger tas bort och utemiljö
färdigställs
Stigtomta nya skola & förskola
Hej!
Stort tack till er som var med och besökte förskolan och skolan när det var
invigning i februari. Nu är det dags för nästa steg som innebär att vi
monterar ner och fraktar bort paviljongerna. Därefter bygger vi ny
tillfartsväg, river den gamla matsalen och gör i ordning utemiljön. Arbetena
innebär ökad tung trafik och nya avlämningszoner på Skolvägen.

Tung trafik när paviljonger fraktas bort
Vår entreprenör Cramo började ta isär paviljongerna med start den 20
mars. Under vecka 14 till och med 17 kommer paviljongerna att fraktas
bort. Det innebär mycket tung trafik och kranbilar på plats. Till en början
kommer vi att ha trafikvakter på plats.

Hämtning och lämning på Skolvägen från 1 april
För att arbetet ska kunna flyta smidigt och säkert för alla behöver vi stänga
av en enstaka parkering och hela vändplanen vid paviljongerna. Avstängningen gäller från och med den 1 april och tills vidare. Hämtnings- och
lämningstrafik flyttas upp på Skolvägen, se karta. För att trafiken ska flyta
smidigt kommer vi till en början att ha trafikvakter på plats.
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Gamla matsalen rivs och ny tillfartsväg byggs
Efter att alla paviljonger och bodar är borta börjar entreprenören att riva
den gamla matsalen. Planen är att börja det arbetet den 29 maj. Den 15 maj
börjar bygget av en ny tillfartsväg. Parkeringsplatser, avlämningsplatser och
resterande utemiljö ska också göras i ordning. Om allt går som det ska
beräknas det vara klart till höstterminen 2019.

Tack för ert tålamod!
Det blir mycket tung trafik när paviljonger ska fraktas bort. När ny
tillfartsväg byggs blir trafiken också en annan vilket ofrånkomligen kommer
att orsaka störningar. Vi tänker på säkerheten och försöker minska
störningarna så gott det går. Tack för att ni har tålamod. Vi ser fram emot
att den nya skolan och förskolan nu får en fin utemiljö och säker tillfartsväg.
På nykoping.se/stigtomtanyaskola kan du läsa mer om projektet. Här hittar
du aktuell information och material runt projektet. Kontakta oss gärna om
du vill ha mer information eller har frågor.
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