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Ny skola i Hägersten 

SISAB och Stockholm stad bygger en ny skola. Hägerstenshamnens skola ska stå klar 

höstterminen 2017 med möjlighet att ta emot 480 elever. 

– Hägersten-Liljeholmen står inför en mycket kraftig elevökning och det är därför 

glädjande att vi nu kan ersätta gamla Hägerstenshamnens skola med en ny större skola. 

Vi passar på att utöka skolan till en F-6 skola och integrerar både fritidshem och 

fritidsklubb, säger Olle Burell skolborgarråd och styrelseordförande för SISAB 

Hägersten får fler och fler unga medborgare och behovet av ett ökat antal skolplatser 

är stort. Där den nya skolan byggs låg det tidigare en F- 3 skola som brandskadades i 

våras. Det var redan beslutat att riva och bygga en ny F- 6 skola eftersom 

möjligheterna att bygga ut den gamla skolan var allt för kostsamma. 

– Det blev ett tråkigt avslut för elever och personal med branden. Men vi hoppas och 

tror att de kommer att gilla den nya, större och moderna skolan, säger Carl Bodsten, 

tf vd för SISAB. 

SISAB lägger stort fokus på hållbarhet och att skapa en bra arbetsmiljö för elever och 

personal vid bygget av den nya skolan. En garanti för detta är att SISAB använder 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Ett system som tillsamman med SISAB:s 

egna anvisningar ger området och staden en skola att verkligen vara stolta över.   
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