
Årsta får Framtidens förskola
I expansiva Årsta påbörjar SISAB och Stockholm stad bygget av en ny förskola. Den ska stå klar hösten 2019 och ta emot 108
barn.

– I området växer det nu fram en helt ny stadsdel med 9 000 bostäder då är det av strategisk betydelse att vi inom staden planerat
för ett flertal nya förskolor och skolor, säger Olle Burell (S) skolborgarråd och styrelseordförande för SISAB.

Nu är det dags för första spadtaget till en ny förskola vid Rämensvägen. Det blir enligt SISAB:s framgångsrika koncept,
Framtiden förskola. Med sex avdelningar och plats för 108 barn. Förskolan ingår i etapp två i utbyggnaden av Årstastråket, där
det ska byggas 1 000 nya bostäder. Totalt planeras det för 3 000 bostäder vid Årstastråket och 6000 bostäder på Årstafältet.

– SISAB kommer att ha fullt upp med att tillgodose områdets barn med bästa möjliga utbildningsmiljöer, säger Claes Magnusson,
vd för SISAB.

Hela Årstastråket beräknas vara färdigbyggt cirka 2025. Förutom ett flertal förskolor så planeras det för en ny grundskola i
området kring Bolidenplan. Årstafältet med sina 6 000 bostäder beräknas stå klart 2030. Även där planeras det för ett flertal nya
förskolor och en ny grundskola.

Välkommen till spadtaget 4 juni kl 15:00. Adress Rämensvägen 31. Lättast med bil är att ta sig till Åmänningevägen 23. Eller
tvärbanan till Valla torg eller Årstafältet, byggplatsen ligger mellan stationerna.

Medverkar gör skolborgarrådet Olle Burell, SISAB, stadsdelen, entreprenören och barn från en intilliggande förskola.
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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.


