NYHETSBREV
Tekniska förvaltningen

Ny truppgymnastikhall planeras under 2022
I investeringsbudgeten 2022 är det beslutat om en ny truppgymnastikhall med hoppgrop som ger möjlighet att
träna avancerade övningar. Hallen är efterfrågad av föreningen Kristinehamns gymnastiksällskap som kommer
att nyttja lokalerna tillsammans med flera andra verksamheter. Projektet har medfinansiering från allmänna
arvsfonden om 5 miljoner kronor.
Tidsplan: Byggstart 2022 och förväntad besiktning i början av 2023.
Budget: 35 miljoner varav 5 miljoner är medfinansierat av arvsfonden.

PROJEKTENHETEN

Om- eller nybyggnation av
Stora Södermalmshallen

Aktuellt arbete vid KTIC

Efter en översyn av idrottshallarna kommer nu
Stora Södermalmshallen att ses över. Projektet är i ett
tidigt skede av projektering där en dialog mellan
skolans verksamhet, fritid och projektenheten pågår
om hallens nya utformning.

Just nu pågår arbeten med att åtgärda
byggbesiktningsanmärkningar. De anmärkningar som
kommer åtgärdas är bland annat målningskompletteringar, instabila trappräcken och justering
av dörrar.

Budget: 35 miljoner kronor.

Beräkningsarbetet pågår fortfarande av
stålstommen samt framtagande av dokumentation
som följer lagstiftningen för att uppfylla kraven.
Arbetet med att ta fram dokumentation som bland
annat kommer att visa att förstärkningar av
stålstommen måste utföras beräknas vara klart under
oktober eller november månad. Därefter påbörjas
arbetet med att förstärka stålstommen som just nu
inte kan tidsbestämmas då det beror på när
dokumentationsarbetet är godkänt och i vilken
omfattning det blir på förstärkningarna.
Markarbetena kommer att utföras i egen regi av vår
Gatuavdelning och beräknas påbörjas våren 2022 och
vara klart innan semestern 2022.

FASTIGHETSAVDELNINGEN

LSS-boende till Eiras gamla
lokaler

Särskolan och Träningsskolan
får nya lokaler

Fastighetsavdelningen har börjat arbetet med att
planera ett nytt LSS-boende i förskolan Eiras gamla
lokaler. Tillsammans arbetar lokalplanerare, arkitekter
och verksamheten som ska nyttja lokalerna med att
ta fram hur den befintliga lokalen ska anpassas efter
verksamhetens behov. Det nya LSS-boendet planeras
att vara klart under 2022.

Under 2019 blev Särskolan och Träningsskolan
förflyttade till gamla Hacklehemsskolan på grund av
icke funktionella lokaler. Nu pågår planeringen av
Särskolan och Träningsskolans nya lokaler som
kommer att finnas på Stenstalidskolan.
Tidsplan: Byggstart förväntas ske under 2023.

Tidsplan: Arbetet beräknas vara klart 2022.

Effekter av hemmakontor
- flera vill hitta nya lösningar
Allt fler verksamheter börjar att se över sina lokaler
i och med nya behov då allt fler väljer att fortsätta
arbeta hemifrån. Det innebär en ökad förfrågan om
vilka lösningar som är möjliga för hyresgästen att
vidta.
– Det är ett indikativ från verksamheterna som vi
behöver bemöta och se på vilka lösningar som är
genomförbara. Det skulle kunna innebära att flera
verksamheter väljer att flytta ihop för att istället dela
på lokalerna, säger Ylva Jonsson Fastighetschef.

ÖVRIGT FRÅN FASTIGHET
•

Ny skyltning av kommunhuset på fasaden pågår.

•

Lokalbehoven i lokalförsörjningsplanen är färdigprioriterade av nämnderna och har presenterats i
kommunledningsgruppen.

•

Arbetet med lokalplanering av Presterudsgymnasiet är påbörjat.

VA-AVDELNINGEN

Vattenverket får ny
kalkdosering

Andra flödesmätarbrunnen
snart på plats

En ny kalkdosering monteras på Vattenverket som
doserar kalk till dricksvattnet och justerar vattnets
ph-värde. Den nya kalkdoseringen ska medföra en
bättre inblandning av kalk till vattnet. Anledningen
till att det nu monteras en ny är för att den befintliga
är utsliten. Arbetet med att demontera den gamla
doseringen påbörjades under vecka 40.

Den första flödesmätarbrunnen som mäter de östra
delarna av stadens vattenflöden är monterad. Snart
påbörjas monteringen av den andra brunnen som ska
mäta de västra delarna av stadens vattenflöden. Syftet
med flödesmätarbrunnarna är att kunna mäta om det
uppstår höga vattenförbrukningar för att då kunna
göra en felsökning. Nu planeras det även för att bygga
flera mindre mätningar vid flera ställen i staden för att
kunna göra mer specifika mätningar.

Tidsplan: Vecka 40 till vecka 43.
Budget: 900 000 kronor.

I samband med arbetet byts även vatten- och
avloppsledningar i området ut.
Tidsplan: Augusti - september 2021.
Budget: 1,2 miljoner kronor.

ÖVRIGT FRÅN VA
•

•

Montering av fördröjningsmagasin på
Västraklintvägen pågår.

•

Vi planerar för genomförandet av styrborrning av
två ledningar under Skaraborgsvägen.

Arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar vid Sjöviksgatan/Stenfallsgatan fortsätter
på enligt plan.

GATA/PARK

Trädgårdsgatan stenläggs
igen efter VA-arbete

Trafiksäkerhet på
Södermalmsgatan färdigställt

Under vecka 42 påbörjas arbetet med att återställa
Trädgårdsgatan. Under två års tid har gatan varit
grusbelagd efter ett VA-arbete som utförts på gatan.
Vi återbrukar samma kullersten som tidigare legat
på platsen. Svevia är entreprenaden som kommer att
utföra arbetet.

Arbetet för en ökad säkerhet i trafiken vid
Södermalmsskolan är nu färdigt med undantag att vi
inväntar målning av linjer vid det nya övergångsstället.
Södermalmsgatan är öppen för trafik och kommer
från och med nu vara enkelrikta i riktning mot
Irisdalsgatan

Tidsplan: Beräknad besiktning innan årsskiftet 2021.
Budget: ca 1,5 miljoner kronor.

– De trafiksäkerhetshöjande åtgärder som vi gjort har
varit väldigt uppskattade av skolans verksamhet som
även varit med i planeringen av projektet, säger
Tommy Svärd gatuchef.
Tidsplan: Augusti - september 2021.
Budget: 1,3 miljoner kronor.

Parkmiljö och trafiksäkerhet
vid Picassoparken

Gatuavdelningen startar en
ny verksamhet

Arbetet med att färdigställa parkmiljön och de trafiksäkerhethöjande åtgärderna vid Picassoparken är nu
igång. På platsen har vi börjat rivning av stenbeläggning och asfalt vid den tidigare parkeringen. Arbetet
med de nya stenmjölsvägaren är även påbörjat lika
så arbetet med att sätta ner rör och fundament för
belysning.

Grönytesködsel är den nya verksamheten inom
gatuavdelningen som kommer att sköta skötseln av
grönytor och tätorts nära skog. Ami Johansson är
anställd som arbetsledare med start 1 november 2021
och rekrytering av medarbetare sker löpande.

Projektet är beviljad medfinansiering från
Trafikverket för de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna
som genomförs; den nya busshållplatsen, det
upphöjda övergångsstället samt separeringen av gångoch cykelvägen från den befintliga bilvägen.

Arbetsgruppen kommer bestå av sex medarbetare, en
arbetsledare samt säsongsanställda under månaderna
april till september.

ÖVRIGT FRÅN GATA/PARK
•

Upphandling för stenläggning av Trädgårdsgatan
pågår.

•

Ny arbetsledare för grönyteskötsel anställd från
första november.

•

Vi planerar för att färdigställa markytor och
parkeringsytor vid KTIC.

