
Askersunds kommun beslutade 2019 att Närlun-
daskolan ska byggas om och till. För närvarande 
pågår projektering och underlag för att kunna 
upphandla en entreprenör under hösten. Bygg-
start kommer ske tidigast i februari 2021. 

Informationsblad som detta kommer att skickas ut 
till de hushåll som ligger närmast byggområdet vid 
flera tillfällen under projektets gång. Uppdaterad 
information om bygget kommer hela tiden finnas på 
Askersunds kommuns hemsida: 
www.askersund.se/narlundaskolan

Alla ni som bor intill Närlundaskolan kommer 
påverkas mer eller mindre under byggtiden. När vi 
upphandlat entreprenören kommer ni får mer exakt 
information om arbeten som kommer att beröra er. 
Upphandlingen beräknas vara färdig under novem-
ber månad.

Något som redan är klart är att den nya byggnad som 
ska byggas bredvid Närlundahallen på gräsmattan 
mot hyreshusen med adress Torsten Karlssons väg 
ska pålas. Detta kommer innebära störande ljud, 
främst för de om bor närmast, men många fler kom-
mer att höra det arbetet.

NYHETSBREV NÄRLUNDASKOLAN

Om- och tillbyggnaden av Närlundaskolan
- byggstart sker tidigast februari 2021

En skissbild av hur Närlundaskolan är planerad att se ut när om- och tillbyggnaden är klar, sedd från parkeringen med 
infart från Rådmansgatan.
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Trafik under byggtiden
Vid bygget av byggnaden bredvid Närlundahallen 
ska byggtrafiken i första hand åka in från Rådmans-
gatan. Dock ska det byggas till ett nytt kök norr om 
nuvarande matsal och dit kommer man endast fram 
från Fågelvägen. 

Vi kommer göra en större ombyggnad av parkering-
en med infart från Rådmansgatan. Vi kommer även 
att bygga om Fågelvägen så man får till en bra trafik-
situation i anslutning till befintlig skola.
För er som bor på Skyttevägen och Vretgatan blir 
det en ökad trafik under ombyggnadstiden då man 
ska placera en tillfällig matsal på skolgårdens boll-
plan. Till den tillfälliga matsalen ska maten levereras 
från Sjöängen så det blir varutransporter utförda av 
Askersunds kommun som påverkar er.

Parkering med infart från Rådmansgatan:
Parkeringens utformning kommer att ändras och 
man kommer ta mer mark i anspråk. Redan i höst 
kan eventuellt arbetet med att anlägga en väg avsedd 
för byggtrafik starta. Det kommer bland annat inne-
bära en del sprängning av berg. Innan arbetet startar 
kommer vi ut med mer information. Närliggande hus 
kommer besiktas.

Kontaktuppgifter
Lars Johansson, projektledare, telefon: 
0583-813 20, e-post: lars.johansson@askersund.se

Mer information finns på: 
www.askersund.se/narlundaskolan

Översiktsbild över Närlundaskolans område. Befintliga huskroppar är vita. De nya delarna är de som har grått tak.

Det rosamarkerade området berörs direkt av byggandet 
under någon del av byggprocessen.


