Hej!
Denna information lämnades 20190517 ut i Vklass, riktat till vårdnadshavare på Fornuddens skola.

Information om bygget vid skolan
Byggplank
Snart börjar ett tre meter högt och 114 meter långt byggplank monteras mellan bygget av
äldreboendet och den befintliga skolgården. Byggplanket kommer skärma av skolgården från
byggarbetsplatsen och samtidigt dämpa ljud och minska dammspridningen.
Nätarena
Den nya nätarenan, inklusive mål och basketkorgar, kommer enligt plan monteras i mitten av nästa
vecka.
Borrning för bergvärme
Under vecka 20 och 21 börjar TL bygg att borra för bergvärme vid bygget av nya äldreboendet. Detta
arbete kommer att pågå i cirka två veckor och kan till och från ge upphov till buller. Entreprenören
kommer vissa dagar att arbeta fram till klockan 19 på kvällen, för att förkorta tiden och på så sätt
minimera antalet dagar som arbetet pågår.
Åtgärder för minskad byggtrafik framför skolan
Entreprenören jobbar med att minska mängden lastbilar som åker förbi Fornuddens skola.
De informerar sina leverantörer om att de ska åka buss-slingan runt Fornudden när de lämnar
bygget, istället för att vända vid scoutstugan och passera skolan en andra gång.
Enkelriktat på Parkvägen
Kom ihåg att det är enkelriktat på Parkvägen delar av morgonen. Exakta tider står på skyltar vid
gatan.
Skolavslutning
Den 11 juni är det skolavslutning. I samråd med skolan kommer byggarbetsplatsen att "ligga lågt"
under dagen. Som alltid kommer det vara trångt runt skolan på skolavslutningsdagen, och vi
uppmanar därför er alla att om möjligt ställa bilen hemma. Tack!
Frågor och svar på tyreso.se/fornudden
Hur många elever ska gå i nya skolan? Hur hanteras buller vid byggena? När ska ni rusta upp norra
delen av Fornuddsparken?
Utvecklingen av Fornudden är ett projekt som berör många. Under projektets gång och i samband
med informationsmötet som hölls den 25 april har det kommit in många frågor. Nu finns frågorna
med tillhörande svar på projektets webbplats, och det fylls på med fler frågor och svar löpande.
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