NYHETSBREV
Tekniska förvaltningen

Årets vårplanteringar
Under förra året planterades ett flertal perenna växter i våra parker. Perenner återkommer år
efter år och skapar en hållbar parkmiljö där flera av växterna också gynnar pollineringen.
– Som ett komplement har vi under våren planterat olika penséer i urnor runt om i staden och
ytterområden, säger arbetsledare Ami Johansson.

FASTIGHETSAVDELNINGEN
Tak och fasad
Öståsgårdens tak har genomgått en taktvätt
och vi har även bytt ut pannor som behövts.
Nu väntar även rensning av buskar i anslutning till byggnaden så vi slutligen kommer åt
att måla om fasaden senare i sommar.
Nedre Station har delvis fått ett nytt plåttak
men vi har också renoverat skifferomläggningen på de ställen som finns. Vi kommer
måla om även denna byggnad framöver.

Före- och efterbilder på Öståsgårdens tak i Bäckhammar.

Nattverksamheten Humlan
flyttar till nya lokaler

Renoverade omklädningsrum

Barn som behöver barnomsorg på kvällar,
nätter och/eller helger kan erbjudas barnomsorg på avdelningen Humlan. Lokalerna som
Humlan använder idag är slitna förskolan
planerar för en flytt. Verksamheten fungerar
som en förskola och fritidshem för barn mellan 1-12 år och kommer från 1 augusti byta
lokal till Sirius förskola. Där har vi anpassat
en ny lokal, det gröna huset, för nattverksamheten och installerat brandlarm.

På Ölme idrottsplats är omklädningsrummen
renoverade med ny ventilation, nya rör samt
ett nytt duschrum. Både ventilationen och
omklädningsrummens lampor startar genom
rörelsesensorer och släcks automatiskt när
ingen rörelse skett efter 15 minuter.

Sirius förskola fortsätter i övrigt att bedrivas
som vanligt med avdelningarna Getingen,
Myran och Nyckelpigan.

Även på Björneborgs idrottsplats Björnevi har
en liknande renovering i omklädningsrummen
utförts. Här finns det även tre duschrum med
nya ytskikt samt en toalett som gjorts om.

Nytt duschrum och ny ventilation i Ölme.

PROJEKTENHETEN
Norra och Södra Torget
Norra Torget har fått en ny rådhusplats där torgytan har stenlagts och även försetts med ett
schackrutsinspirerat inslag framför en större sittplats. Här finns ett nytt trädäck för sittplatser
samt en ny placering av parkeringsyta. Parkeringsytan är öppen medan vissa delar fortsatt är
avstängda för byggnation.
Tillgänglighetsanpassade stråk löper längs med vattnet vid båda torgen och sluter torgen samman. Vid Varnan har flera sopstationer satts upp där besökare kan sortera sitt skräp efter picknick och liknande. Södra Torget stenläggs just nu och ny belysning och sittbänkar monteras.
Från vecka 20 kommer vi att lägga om de större stenhällarna som vi tidigare haft problem med.
Stenhällarna kommer läggas enligt en ny princip för att hålla bättre mot tung trafik.
Grönytorna och planteringar i området är i slutfasen och samtliga ytor kommer städas upp inför
den preliminära slutbesiktningen som sker vecka 26.

Visionsbilder från torgen som nu förverkligats.

Nu går flyttlasset!
Den 28 april fattade miljö- och byggnadsnämnden beslut om ett interimistiskt slutbesked för
gymnasieskolans lokaler. I skrivande stund har både Närsam och gymnasieskolan börjat flytta in
i lokalerna.
Projektet kommer fortsätta drivas genom tekniska förvaltningens projektenhet som har ytterligare några månader på sig att slutföra restpunkterna såsom mindre tillgänglighetsåtgärder och
markarbeten utomhus.

Nya lokaler som nu är redo att ta i bruk.

GATA/PARK
Asfalteringsarbeten är i gång!
Vi har beställt asfalteringsarbete för Mariebergsmotet. Mellan den 9-10 maj frästes
vägen ur för att jämna ut håligheter i vägen
och förbereda för asfaltering. Vägen kommer
beläggas med asfalt så fort temperaturen ökat,
då arbetet måste utföras nattetid.
– För att störa trafiken så lite så möjligt utför
vi dessa typer av jobb nattetid, berättar gatuchef Tommy Svärd.

Nylagd asfalt.

Picassoparken färdigställs

Området vid Picassoparken kommer färdigställas och det är många delar som är på gång. Tanken med att utveckla den allmänna platsmarken såsom parker och gaturum är att göra det än
mer attraktivt att vistas i vår skärgårdsmiljö.
– Vi har ett bygglov klart för parkeringen för rörelsehindrade. Här har vi tittat på utformning
och tagit fram en lösning med räcke mellan befintlig väg och ett område innanför mot parken.
Räcket är tänkt att fungera som en ledstång för de som behöver hålla sig i något när det brantaste partiet kanske är halt, säger projektledare Hanna Åsander.
Utöver olika tillgänglighetsanpassningar i området kommer vi bland annat justera gräsytor och
så nytt gräs. Vi har även planerat för plantering i parkområdet och ängsfrösådd längs med diket
vid busshållplatsen. Det ska också monteras belysning, soffor av olika modeller, cykelställ, papperskorgar och källsorteringsstationer och placeras ut bord.

Illustrerat flygfoto över Picassoparken.

Omfattande vägmarkeringar

Vad händer i skogen?

Vi har beställt målning av vägmarkeringar i
Kristinehamn för att säkerställa att övergångsställen och andra vägmarkeringar syns.

Nästan ingenting faktiskt...
Mellan perioden 1/4 - 31/8 pågår inga
föryngringsavverkningar eller gallringsåtgärder i kommunens skogar med hänsyn av att
många djur har sin barnkammare i skogen
och därför måste få vara i fred.

– Vi har ganska mycket jobb att göra för
att komma i kapp med detta arbete. På flera
ställen är vägmarkeringarna väldigt slitna eller
saknas efter asfaltering. Vi jobbar på för att
våra linjer, markeringar och övergångsställen
ska bli fräscha igen, säger driftadministratör
Sandra Nordberg.

Döda eller hängande träd som är att betrakta som riskträd och som risker personskada
omhändertas fortlöpande. Detta gäller framförallt kring motionsspår och vandringsleder.
Det är främst barkborrens härjningar som
förorsakar döende och döda granar.

ÖVRIGT FRÅN GATA/PARK
• Bastun vid skymningens badplats fick tyvärr tas
bort några veckor tidigare än planerat och vad
vi skrev i förra brevet. Bastun kommer tillbaka i
november igen.

• Gräsklippningen av kommunens mark påbörjas under
vecka 19.

