
Hägerstens nya skola i hamn
Nya och större Hägerstenshamnens skola har öppnat och nu är det dags för invigning. I en svårslagen miljö är skolan redo för att
ta emot 380 barn i årskurs F till 6.

– Barnen är värda det bästa samhället har att erbjuda och denna skola vid Mälarens strand visar verkligen det. Här har vi moderna
utbildningslokaler i en väldigt vacker miljö, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och ordförande för SISAB.

Tidigare stod det en mindre skola på platsen. Den brandskadades och revs 2015. Men det fanns redan planer på att riva och ett
behov av en större skola på tomten. I den nybyggda skolan kan 200 fler elever få plats. I området finns det också ett stort behov av
idrottssalar och därför har skolan utrustats för att kunna ta emot idrottsföreningar utanför skoltid.

Hägerstenshamnens skola har byggts för att klassificeras som en Miljöbyggnad. Med krav på allt från materialval till ljusinsläpp
och akustik.

– Storleken och utformningen på tomten erbjöd en del utmaningar men alla i projektet har bidragit till att hitta en lösning som har
barnens och personalens bästa i fokus, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Hägerstenshamnens skola invigs fredagen 29 september klockan 15:00. Samtidigt så invigs den nya konsten som SISAB
finansierat enligt Stockholm stads enprocentsregel. Medverkar gör, förutom skolans elever och personal, skolborgarrådet Olle
Burell, Stockholm konst och SISAB. 
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SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda
utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från
Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.


