Östersund i augusti 2020

Hej,
Den som följt nyheterna under våren känner kanske till att Östersunds
kommun inlett ett arbete med att lyfta skolmiljöerna i Östersund. Staden
växer och våra skolor behöver plats för fler elever, samtidigt som många
befintliga skolmiljöer är slitna. Med Skolbygget Östersund tar vi nu ett
stort grepp för att eleverna ska få en modern och fräsch lärandemiljö och
skolpersonalen ska få sunda och ändamålsenliga lokaler.
Först ut är Lugnvikskolan/Sjöängsskolan samt Storsjöskolan där
kommunen under kommande tre-fyra år genomför omfattande om- och
tillbyggnader samt skapar nya engagerande utemiljöer. Det är ett stort,
komplext bygge som påverkar många, men hela processen planeras för att
störa verksamheten och närboende så lite som möjligt.
Det här är ett första informationsbrev kring vad som är på gång i Lugnvik,
mer information kommer löpande under hösten.

Lugnviksskolan moderniseras och byggs ut
– Sjöängen renoveras och blir renodlad förskola
Ombyggnaden i Lugnvik är omfattande, från hösten 2021 och två år
framåt byggs befintlig byggnad om totalt med ny rumsfördelning,
uppfräschade ytskikt och nya installationer (ventilation etc.). Dessutom
bygger vi på ett våningsplan som kommer att användas av högstadiet. Det
blir också en ny, förbättrad utemiljö och vi ser över trafiksituationen för
att hämta och lämna. Även Sjöängsskolan byggs om till förskola,
renoveras och får fräscha ytskikt och installationer. Sporthallen ingår
däremot inte i renoveringen.
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Efter ombyggnaden kommer Lugnvik att ha plats för ca 500 elever från
förskoleklass till årskurs nio, medan Sjöängskolan blir en renodlad
förskola för ca 120 barn.
När ska bygget genomföras?
I skrivande stund och fram till årsskiftet pågår en projektering inför
upphandling av entreprenör. Sommaren 2021 påbörjas själva
byggprocessen och båda skolorna ska vara färdiga för inflyttning till
hösten 2023. Arbetet är omfattande och personal och elever kommer inte
kunna vara kvar i lokalerna under byggtiden.
Hur påverkas elever och personal?
Det närmaste läsåret 2020-2021 pågår verksamheten som vanligt på
Lugnviksskolan och Sjöängens förskola. Under de två år som
byggprocessen pågår flyttar elever och personal till en tillfällig förskola
och skola. Närmare besked om vilken det blir och hur det ska gå till
kommer inom de närmaste veckorna. Förberedelserna pågår för fullt – det
är ca 400 elever och personal på Lugnviksskolan som berörs, och likaså
tre avdelningar på Sjöängens förskola.
Från bygg och stök – till en bättre skola
Upprustning av Lugnviksskolan har diskuterats länge och det är roligt att
vi nu går mot ett genomförande. Genom att modernisera och skapa
ändamålsenliga lokaler skapar vi förutsättningar för god arbetsmiljö och
bättre lärande. Men innan vi når dit kommer vi att behöva stå ut med en
del tillfälliga lösningar. Både från kommunens håll och på respektive
skola jobbar vi hårt för att verksamheten ska kunna fungera på ett bra sätt
även under byggtiden.
När allt är färdigt kommer barnen i Lugnvik att ha riktigt fina skolmiljöer,
från förskoleålder och hela vägen upp till nian.

Vad händer nu?
Om ett par tre-veckor kommer vi att återkomma med närmare besked om
de tillfälliga skollokaler som Lugnviksskolans elever och Sjöängsskolans
barngrupper ska använda från och med nästa läsår. Vi planerar också att
hålla informationsmöten under hösten på respektive skola.
Med vänliga hälsningar
Karin Flodin
Hans Green
tf Förvaltningschef Barn- och Utbildning Fastighetschef Teknisk Förvaltning
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