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Rivning av Åkeredsskolan 
inleds den här veckan
Till boende vid Åkeredsskolan: Både grundskolenämnden 
och lokalnämnden har fattat beslut om att Åkeredsskolan ska 
rivas och att en ny grundskola för årskurs F-6 ska byggas på 
samma tomt. Nu börjar rivningsarbetet, som genomförs av 
lokalförvaltningen i samarbete med entreprenören Byggdialog.

Vi börjar med förberedelser
Den här veckan kommer Byggdialog att hägna in arbetsområdet och sätta upp bodar och 
containrar, som förberedelse för rivningen av huvudbyggnaden. Under vecka 12 börjar 
arbetet med att ta ner sådant som ska återbrukas inne i byggnaden. Då lägger vi också 
om vatten, el, fiber och sådant som behövs för att de verksamheter som finns i de övriga 
husen på tomten tillsvidare ska kunna fortsätta som vanligt.

Innan själva rivningsarbetet kan börja behöver vi också sanera sådant byggmaterial som 
klassas som farligt avfall. Detta arbete tar 3-4 veckor.

I skolan finns också ett skyddsrum. Det kommer att behållas som det är. 

Visionsbild på den nya skolan
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Paviljonger tas troligen bort i sommar
Sanering och rivning av gymnastikhallen och den lilla byggnaden börjar efter skolavslut-
ningen, och beräknas vara klar under september. 

Paviljongerna både på skoltomten och på den allmänna marken i anslutning till Åkereds-
skolan kommer demonteras under sommaren, under förutsättning att skolans verksamhet 
kan evakueras inför höstterminen 2022 som planerat.

Vi tar hand om miljöfarligt avfall
Byggnaderna som ska rivas har inventerats av miljöexperter. De har dokumenterat vilka 
typer av farligt avfall som finns, hur mycket och var i byggnaderna. Detta har sedan 
anmälts till miljöförvaltningen, enligt våra rutiner. Saneringen utförs av behörig personal 
som använder föreskriven skyddsutrustning. Områden som ska saneras kommer att 
hägnas in eller täckas över så att inga farliga ämnen riskerar att spridas. 

Trädfällning förbereder för nybygget
Vi har fått ett förhandsbesked för bygglov av en ny skola från stadsbyggnadskontoret. 
Placeringen av den nya skolan gör att vi kommer att behöva fälla ett antal träd. Vi kommer 
fälla några av dem redan nu under våren. 

Planerad byggstart till hösten
Byggstarten för den nya skolan är i dagsläget planerad till hösten 2022, och om allt går 
enligt plan är den nya skolan klar till höstterminen 2024. 

Du kan läsa mer om byggprojektet på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling: 
stadsutveckling.goteborg.se/akeredsskolan 
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