
Passagen har byggt insektshotell med naturligt 
material från Kristinehamns skogar. Bland träsorterna 
finns furu, gran, ek och alm, och hotellet är indelat i 
olika rum för insekterna att vara i. 

Insiktshotellen är en del av arbetet för en långsiktig 
och inbjudande parkmiljö. Tidigare i vår planterades 
perenna växter i parkerna med olika växter för att 
gynna pollineringen.

Arbetet för en ökad säkerhet i trafiken vid 
Södermalmsskolan fortsätter enligt tidsplan. Vi har 
gjort klart justeringen och förbereder nu inför 
asfalteringen som kommer att utföras av NCC.
 
Södermalmsgatan kommer att bli enkelriktad och ena 
trottoaren är borttagen för att på sidan närmast 
skolan anordna en gång- och cykelväg. Vi anordnar 
även en säker övergång från Gröna gatan till den nya 
gång- och cykelvägen på Södermalmsgatan.

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

Insektshotell i Järnvägsparken 
och Stadsparken

Trafiksäkerhet på 
Södermalmsgatan

NYHETSBREV
Tekniska förvaltningen

Vi har nu monterat den första mätarbrunnen vid 
Stampbrogatan/Ugglevägen. Flödesmätaren i 
brunnen mäter vattenflödet i ledningen för att bland 
annat kunna upptäcka vattenläckor. Om flödet i 
brunnen ökar kan det vara en indikation på en 
vattenläcka som behöver åtgärdas. 

I brunnen sitter även en turbin som genererar el till 
mätaren vilket gör att vi inte behöver något 
el-abonnemang för att driva den. 

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

Montering av 
flödesmätarbrunnar

FASTIGHETSAVDELNINGEN

Den 9 september invigdes tillbyggnationen av Ölme skolan och förskolan. 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.

Budget: 15,7 miljoner kronor.

Ölme skola och förskola är invigd

VA-AVDELNINGEN

GATA/PARK 

Byggnaden är byggd 1915 och är försedd med 
träfönster. Fönstren har målats och underhållits 
löpande vid olika tidpunkter under åren. Den senaste 
renoveringen av skolans fönster genomfördes år 1993. 
Nu kommer vi genomföra ytterligare en renovering av 
fönster och tak.

Grundtanken är att behålla befintliga fönsterkarmar 
och fönsterbågar i så stor utsträckning som möjligt. 
Genom ommålning, lagning och till viss del 
nytillverkning av saknade delar kommer vi återskapa 
fönstren till ursprungligt skick. Vi kommer även att 
göra justeringar av takpannor och genomföra en 
renovering av takplåten.

Tidsplan: Arbetet beräknas vara klart 
hösten/vintern 2022.
Budget: 5,5 miljoner kronor.

Renovering av fönster och tak 
på Brogårdsskolan

Nya vatten- och 
avloppsledningar 
I början av vecka 37 påbörjade vi arbetet med att byta 
ut vatten- och avloppsledningar vid Stenfallsgatan/
Sjöviksgatan. Anledningen till arbetet är att befintliga 
ledningarna är gamla och att många fastigheter har sitt 
tak- och dräneringsvatten kopplat till avloppsledningen. 
Därför kommer vi även att komplettera med en 
dagvattenledning för fastigheter att ansluta till.

Detta projekt är ett led i den strategi som 
VA-avdelningen arbetar efter för att kunna får fler 
fastigheter att koppla sig rätt och därmed klara de krav 
som ställs. Krav om rätt koppling gäller för hela 
Kristinehamns kommun. 

Tidsplan: Arbetet beräknas pågå fram till årsskiftet.
Budget: 6 miljoner kronor.

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.

Arbetet med att byta vatten-, avlopp- och 
dagvattenledningar är nu färdigt. Det kvarstår mindre 
justeringar som kommer att ske i ett senare skede. 

Tidsplan: Arbetet blev färdigt i mitten av september.
Budget: 6,5 miljoner kronor.

Djurgårdsvägen/Sannagatan 
åter öppen för trafik

Det nya styr- och övervakningssystemet I-fix håller 
just nu på att installeras på kommunens VA-verk. 
Det nya systemet övervakar bland annat VA-verken, 
pumpstationerna och vattentornen där samtliga 
pumpar till maskiner och ventiler kommer att 
styras av det nya systemet. Anledningen till att vi 
byter system är att support, service och utveckling av 
det gamla håller på att fasas ut. 
 
Om ett fel upptäcks med det nya systemet skickas ett 
larm till personalen som sedan kan åtgärda felet. 

Tidsplan: Arbetet beräknas vara klart i 
oktober/november 2021.
Budget: 1,2 miljoner kronor.

Nytt styr- och 
övervakningssystem

Picasso-området är en av kommunens populäraste 
besöksmål som lockar turister större delen av året. 
Sommaren 2019 gjordes en pop-up-park av 
parkeringsytan för att se hur parken skulle kunna få 
en ännu tydligare parkkaraktär. 

Nu påbörjar vi arbetet med att ta bort den lilla 
parkeringen till förmån för en ordentlig gångpassage 
över vägen. Vi kommer också att göra plats för mer 
park och sittplatser med utsikt över skulpturen. 
Busshållplatsen och en säkrare avskild cykelbana har 
redan påbörjats i våras som vi nu kommer att 
färdigställa och asfaltera.

Färdigställning av park och 
gata vid Picassoskulpturen


