
Arbetet med att tillgänglighetsanpassa badplatsen 
Skymningen är nu färdig. Under vecka 33 invigdes 
den nya hissen. 

Budget: 250-300 tusen kronor.

Arbetet för en ökad säkerhet i trafiken vid 
Södermalmsskolan är nu påbörjat.
 
Södermalmsgatan kommer att bli enkelriktad där ena 
trottoaren kommer att tas bort. På sidan närmast 
skolan anordnas en gång- och cykelväg. Det ska även 
anläggas en säker övergång från Gröna gatan till nya 
gång- och cykelvägen på Södermalmsgatan.

Tidsplan: Augusti - september 2021.
Budget: 1,3 miljoner kronor.

Tillgänglighetsanpassning 
av badplats

Trafiksäkerhet på 
Södermalmsgatan

NYHETSBREV
Tekniska förvaltningen

Arbetet med att byta vatten-, avlopp- och 
dagvattenledningar fortsätter enligt tidsplanen. 
Vi fortsätter längs Djurgårdsvägen från korsningen 
Sannagatan/Djurgårdsvägen till korsningen 
Geijervägen/Djurgårdsvägen. Den berörda sträckan 
är fortsatt avstängd för all trafik.

Tidsplan: Senare hälften av september 2021.
Budget: 6,5 miljoner kronor.

Presterudsvägen/
Djurgårdsvägen

FASTIGHETSAVDELNINGEN

Torgprojektet närmar sig sitt slut. På Norra Torget kvarstår montering av möbler och övrig utrustning samt 
arbetet med att färdigställa det nya träddäcket. Under vecka 33 påbörjades rivningen av asfalten på Kungsgatan 
mellan Norra och Södra Torget. Vägen kommer därefter att stenläggas och göras enkelriktad för biltrafikanter. 
Gatan förväntas vara färdig i mitten av september 2021. 

Parallellt arbetar vi med att stenlägga de delar av Södra Torget som tidigare varit asfalterad.

Det material i form av borgmästarsten, betongsten, storgatsten och smågatsten som plockas upp återanvänds i 
den mån det går i projektet. Om inte det är möjligt lagras de och återvänds till andra projekt.

Tidsplan: Torgprojektet förväntas vara färdigt i slutet av 2021.
Budget: Ca. 20 miljoner kronor.

Torgprojektet: Norra och Södra Torget

VA-AVDELNINGEN

GATA/PARK 

Renoveringen av Djurgårdsskolan kommer att börja 
under hösten. Skolan har både ett eftersatt underhåll 
samt behov av förbättringar så som större entréer 
med slussfunktion och toaletter direkt vid entrén. 
Delar av verksamheten flyttas till temporära lokalerna 
på Röda Äventyret.

Tidsplan: Renoveringen beräknas börjar under 
september 2021.
Budget: 15 miljoner kronor från investeringsbudgeten 
och 4,9 miljoner kronor ur grundramen.

Renovering av Djurgårdsskolan 
påbörjas i höst

Slutbesiktning av 
Ölme förskola

Slutbesiktning av Ölme förskola pågår till och med 
tisdag 24 augusti. På måndag 30 augusti kommer 
barnen tillbaka till lokalerna. Förskolan har utökats 
med en tillbyggnad för att svara upp mot de behov av 
platser som finns. Den befintliga förskolan har 
renoverats med nya personalutrymmen och nya entréer 
har tillskapats. Även ett nytt ventilationsaggregat har 
installerats i befintligt fläktrum för att klara de krav 
som ställs på luftomväxling för skolan och den nya 
tillbyggnaden.

Tidsplan: Slutbesiktningen tisdag 24 augusti 2021.
Budget: 15,7 miljoner kronor.

Montering av 
flödesmätarbrunnar

Vid Stampbrogatan/Ugglevägen monteras nu två 
flödesmätarbrunnar. Detta i syfte att kunna mäta 
vattenflödet i ledningarna. Det bidrar i sin tur att vi får 
bättre kontroll på ledningsnätet så att vi bland annat 
kan navigera var läckan är vid vattenläckor.

Tidsplan: Augusti - september 2021.
Budget: 1,2 miljoner kronor.

ÖVRIGT FRÅN GATA/PARK

• Beläggningsarbeten pågår enligt plan.

• Ny gräsklippare till fritidsavdelningen avropad 
från (adda) Kommentus.

• Ny arbetsbåt till fritidsavdelningen har levererats.

• Gräsklippning pågår i full omfattning.

• Gatusopning pågår för att hålla löv borta från 
dagvattenbrunnar.

• Installation av automatikutrusning för reglering 
av Varnans vattennivå är utfört men ska justeras 
under en period för att bli optimal.

• Uppsnyggning av yttre miljön kring KTIC har 
påbörjats.

• Garantibesiktning av stadsparken har genomförts 
och kommunen har tagit över skötselansvaret.


