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Hej, 
 
Den som följt nyheterna känner förmodligen till att Östersunds kommun 
inlett ett arbete med att förbättra skolmiljöerna i Östersund. Staden växer 
och våra skolor behöver plats för fler elever, samtidigt som många 
befintliga skolmiljöer är slitna. Genom Skolbygget Östersund tar vi ett 
stort grepp för att eleverna ska få en modern och fräsch lärandemiljö och 
skolpersonalen ska få sunda och ändamålsenliga lokaler.  
 
I februari tas det första spadtaget för byggprojektet på Storsjöskolan och 
med detta brev vill vi berätta om vad som är på gång i närheten av er 
bostadsrättsförening. Det är en stor ombyggnation som planeras och 
ofrånkomligt att det periodvis blir störningar.  
 
Sprid gärna informationen bland era medlemmar. Brevet finns även att 
läsa på ostersund.se/skolbygget  

Storsjöskolan moderniseras och byggs ut  
Ombyggnaden på Storsjöskolan innebär flera förändringar. Bland annat 
ska sporthallen byggas ut, utemiljön förbättras och det blir en helt ny 
byggnad som ska rymma årskurs 7-9, grundsärskola samt kök och matsal. 
Mellan den befintliga skolbyggnaden, sporthallen och den nya byggnaden 
planeras en mellanbyggnad som 
fungerar som entré och nav med 
uppehållsrum och fritidsverksamhet.  
 
Den nya skolan får namnet 
Odensalaskolan och ska vara 
inflyttningsklar hösten 2024. 
Skolan kommer då att ha plats för 
cirka 750 elever från förskoleklass 
till årskurs nio, samt grundsärskolan. 
Idag har skolan 360 elever. 

Vi ber om ursäkt för störningar 
Stora byggprojekt som det här orsakar oundvikligen en del störningar och 
vi kommer att göra allt vi kan för att påverkan för omkringboende ska bli 
så liten som möjligt.  
 
Det blir så klart en del tung trafik längs Lillsjövägen och Idrottsvägen 
under byggtiden, framförallt fram till hösten 2022. Vi ber om ursäkt på 
förhand för de olägenheter det kan skapa för bostadsrättsföreningens 
medlemmar. Givetvis har vi mycket noggrann planering för att 
upprätthålla säkerheten samt för att minimera buller m.m. 
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Från bygg och stök – till en bättre skola 
Upprustning av Storsjöskolan har diskuterats länge och det är roligt att vi 
nu går mot ett genomförande. När allt är färdigt kommer barnen att ha 
riktigt fina skolmiljöer, från förskoleålder och hela vägen upp till nian. 
 
Vi jobbar på för att allt ska flyta så smidigt som möjligt till dess. Om ni 
har frågor under byggtiden är ni välkomna att kontakta projektledare 
peter.tholen@ostersund.se.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Karin Flodin Hans Green 
Förvaltningschef Barn- & Utbildning Fastighetschef Teknisk Förvaltning 


