
Spadtag för Rödabergsskolan
SISAB bjuder in till ett första spadtag för nybyggnationen av Rödabergsskolan i Vasastan, Norrmalm. Den 3 oktober
klockan 11.00 är det dags att sätta spaden i marken för byggprojektet. Spadtaget firas tillsammans med
stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson (M), skolans rektor med personal, cirka 300 elever, SISAB, projektledning
och entreprenör.

– Ett spännande byggprojekt med ett välkommet tillskott av fler elevplatser för stadens barn och unga. Utbyggnaden av
Rödabergsskolan är ett ledande exempel på hur vi i staden med smart planering kan utöka kapaciteten för skolan även i ett
område med begränsad yta. Nya Rödabergsskolan blir ett viktigt komplement till stadsplaneringen i Vasastan, säger Joakim
Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Byggprojektet kommer att genomföras i 2 etapper under 3 års tid.

Etapp 1 pågår med start sommaren 2019 till och med juli 2021. Etapp 2 pågår från juli 2021 tom juli 2022. Etapp 1 innebär rivning
och nyproduktion. Det är nyproduktionen vi firar och startar med ett gemensamt spadtag den 3 oktober kl 11.

– Detta är ett spännande projekt, med unika utmaningar och många intressenter. När det är klart så kan vi erbjuda nya och
moderna utbildningsmiljöer och en efterlängtad idrottshall, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Rödabergsskolan kommer att utökas med 400 tillkommande elevplatser från dagens 640 elever. När skolan är klar år 2022
kommer organisationen planeras att vara en 3-parallellig F-6-skola och en 5-parallelig 7-9- skola om totalt 1040 elever.

Var och när:

3 oktober kl 11-12
Rödabergsskolan, Upplandsgatan 100

Program:

11.00 Rektor Peter Lundström välkomsttal, sång av elever

11.10 SISAB:s vd Claes Magnusson tal
11.15 Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd (M), tal
11.25 Skanskas Bengt Staaff tal 
11.30 Spadtag
11.35 Fika med glass, mingel tillsammans med eleverna
Ca 12 avslut

SISAB:s vd Claes Magnusson och Stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson finns tillgängliga för intervju. 
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