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Hej, 
 
Som vi berättat tidigare är det snart dags att rusta upp Lugnviksskolan och 
Sjöängens förskola. Miljöerna är slitna och trånga och nu får vi äntligen 
möjlighet att skapa de moderna och fräscha lärande- och arbetsmiljöer 
som elever och personal behöver. Förberedelserna pågår och i sommar går 
Skolbygget Östersund in i nästa fas när bygget drar igång. 
 
Så här i halvtid av vårterminen kommer en kort uppdatering om hur det är 
tänkt att fungera med ersättningslokalerna för Lugnviksskolans elever, 
samt med skolskjutsar till och från dem. 

Elever F-3 välkomna till Odenslund 
Undervisningen för årskurserna F-3 bedrivs i f.d. Odenslundsskolan, från 
skolstarten i augusti 2021 fram till dess att nya Lugnviksskolan är 
inflyttningsklar två år senare. Vi är säkra på att skolan med sitt lugna läge 
kommer att erbjuda en utmärkt skolmiljö, både för de F-klassare som gör 
sina första skolår här och för övriga lågstadieelever. Under våren kommer 
blivande F-klassare att beredas möjlighet att besöka sin skola, mer 
information om det när det närmar sig. 
 
Gällande trafiksituationen pågår en diskussion tillsammans med 
trafikingenjör för att skapa en större hämta/lämna-zon, allt för att möta ett 
ökat behov och säkra en bra trafikmiljö vid skolan. Beslut är inte fattat än. 

Årskurs 4-9 välkomnas till Blomstergården 
För Lugnviksskolan årskurser 4-9 samt för grundsärskolan 7-9 skapar 
kommunen en ersättningsskola vid Blomstergården. Den uppförs med 
modulbyggda paviljonger och inom- och utomhusmiljöer anpassas för att 
ge en bra skola under de två år som undervisningen bedrivs här. 
Förberedelserna går enligt plan och Blomstergårdskolan kommer att vara 
färdig att välkomna eleverna i lagom tid för skolstarten i augusti 2021. 
Självklart planerar vi även här för att trafikmiljön ska bli trivsam och trygg 
för elever och personal. 

Skolskjuts – besked från dialogmöte 
Som många känner till har det varit en diskussion kring skolskjutsfrågan 
med koppling till ersättningsskolorna. För att räta ut frågetecken bjöd 
kommunen in till ett digitalt dialogmöte i veckan som gick. Det här är de 
centrala punkterna från det mötet: 
 
En ny busslinje planeras från Brittsbo, med ordinarie hållplatser 
genom Lugnvik, vid Blomstergården och längs Genvägen till ändhållplats 
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vid f.d. Odenslundsskolan. Barnen behöver alltså inte byta buss när de tar 
sig till sina ersättningsskolor. Vid Odenslundsskolan stannar bussen på 
samma ställe för på- och avstigning, så barnen behöver bara hålla reda på 
en hållplats och inte korsa några vägar.  
 
Bussens tidtabell är under planering – målsättning att få till tider både 
på förmiddag och eftermiddag för att passa fritidshemmet (behovsstyrt). 
Mer information om tider kommer när allt är klart.  
 
Frågan om bussvärdar diskuterades men värdar ingår inte normalt i 
verksamheten för skolskjutsar. Det finns dock en politisk viljeriktning 
att hitta lösning för eventuella bussvärdar. Närmare besked än så kan vi 
inte ge i skrivande stund. 
 
Vid mötet berättades även kort vad skolskjutsplaneringen grundar sig på: 
Den görs utifrån gällande lagstiftning med hänsyn till allmänna 
rättsprinciper. Kommunen måste beakta likställighetsprincipen i alla beslut 
rörande skolskjutsar. 
 
Den som har andra frågor kring skolskjuts kan höra av sig till skolskjuts-
samordnare via Östersunds kommuns kundcenter på telefon 063-143000. 

 

Snart drar bygget igång – och det lär märkas  
Det kommer tyvärr att bli en del stök lokalt i Lugnvik under den tid som 
bygget pågår, det är ofrånkomligt när det gäller den här typen av stora 
byggprojekt. Vi ber på förhand om ursäkt för den olägenhet det kan skapa 
för alla som bor och vistas i närheten. Självklart har vi mycket noggrann 
planering för att upprätthålla säkerheten och minimera störningar.  

Plats för ny kunskap 
Hösten 2023 kommer vi att kunna hälsa elever och personal välkomna till 
nya Lugnviksskolan och Sjöängens förskola. Det kan kännas som en halv 
evighet innan vi är där, men när allt är klart kommer det bokstavligen 
finnas plats för ny kunskap i form av riktigt fina skolmiljöer. Vi ser fram 
emot det och gör allt för allt vi kan för att skapa en fungerande skolvardag 
för elever och personal fram till dess. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Karin Flodin Hans Green 
Förvaltningschef Barn- & Utbildning Fastighetschef Teknisk Förvaltning 
 


