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Information om byggnationen på Ölandsgatans förskola
Nu har vi kommit en bit in på året och nybyggnationen på Ölandsgatans förskola har börjat få
sitt rätta utseende. Den nya delen innehåller fyra nya avdelningar, en ateljé, ett gemensamt
torg för alla barn där ett genomtänkt innehåll leder till utveckling och lärande. I anslutning till
torget ligger tillagningsköket med tillhörande bufféservering. Den äldre delen kommer att
renoveras när verksamheten har flyttat in i nya delen, totalt kommer det att bli en förskola
med sex avdelningar för åldrarna 1-5 år.
Byggmöten genomförs varannan vecka och där har jag möjlighet att delta, för att på så sätt få
en kontinuerlig information kring läget. Under hösten 2016 gick underentreprenören Plåt och
Rostfritt i konkurs och detta har nu påverkat byggnationen eftersom ritningsgranskningen inte
skedde på ett korrekt sätt mellan dåvarande underentreprenör och projektör.
Bodafors Plåt har tagit över huvudansvaret för ventilationen från den 16 januari 2017 och det
var i samband med detta som det framkom brister på ventilationsritningarna. Projektören har
tillsammans med Bodafors Plåt granskat alla ritningar, stora förändringar har gjorts och detta
skapar förseningar i färdigställandet av byggnationen.
Jag vill tydligt tala om att förseningen inte har med Nässjö Bygg AB att göra, alla entreprenörer
jobbar för att byggnationen ska vara klar så fort som möjligt.
Hur påverkar detta vår verksamhet, när kommer vi in i de nya lokalerna? Tidplanen som ligger
nu är att, senast den 15 september 2017 kommer förskolan att kunna ta de nya lokalerna i
bruk. Vi flyttar den befintliga verksamheten till de nybyggda lokalerna, gamla delen ska
renoveras och länkas samman med nya delen. Tidsåtgången här är i dagsläget inte klart.
Utomhusmiljön som ansluter mot nya delen kommer att vara klar samtidigt som vi får tillträde
till de nya lokalerna.
Inskolningar med akut behov i augusti 2017 kommer att genomföras i de gamla lokalerna på
både Tomasgårdens förskola och Ölandsgatans förskola. Finns det möjlighet att skjuta på
nyinskolningar till mitten av september så är jag mycket tacksam, för då kan inskolningen ske
på Ölandsgatan direkt.
Tomasgårdens förskola kommer att flytta i två etapper, eftersom de yngsta barnen kommer att
vara placerade i de lokaler som renoveras så flyttas Skorpan sist från Tomasgårdens förskola.
Tydligare information kommer längre fram under våren 2017.
Frågor eller funderingar? Tveka inta att höra av dig till mig, lättast är via e-post:
carina.bergenblad@vetlanda.se
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