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Yttrande

Yttrande beträffande ny- och ombyggnation av
Askimskolan
På uppdrag av SDN Askim-Frölunda-Högsbo och lokalsekretariatet har
lokalförvaltningen genomfört en förstudie avseende en kapacitetsökning på
Askimskolan för att möta befolkningsutvecklingen i området. Resultatet av
förstudien innebär att lokalsekretariatet gör bedömningen att följande
alternativ är bäst lämpat utifrån tids-, kostnads- och samordningsskäl.
Skolan består av ett flertal fristående byggnader, hus A-E.
Lokalförvaltningen gör bedömningen att hus A, B och D är i ett skick som
gör att det är fördelaktigt att riva och bygga nytt. Nybyggnation som ersätter
hus A, B och D är nödvändigt för att anpassa kök och matsal till utökning av
antal elever samt möjliggöra inlastning och transporter.
I den nya byggnaden kommer det att finnas utbildningslokaler i två plan för
åk 2-6 samt även göras plats för musik, slöjd och bibliotek. På plan 2
planeras teknikrum, bild, arbetsplatser samt klassrum med fritids för två
klasser. Underliggande skyddsrum rivs och ersätts med nytt. Ombyggnation
och uppfräschning av hus E, utförs. Ombyggnadsarbetet syftar till att
tillskapa grupprum för åk F-1.
Hus C omfattas av bevarandekrav och måste således renoveras efter
anvisning från antikvariskt sakkunnig.
En ny gymnastikhall med omklädningsrum byggs och utemiljön rustas upp.
Genom föreslagna åtgärder anpassas skolan till två paralleller F-3 samt tre
paralleller 4-6 med en total kapacitet för 470 elever.
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Hyra
Lokalen kommer att hyressättas enligt hyresmodellens standardkategori AA.
En preliminär bedömning visar att hyreskostnaden för SDN AskimFrölunda-Högsbo kommer att uppgå till ca 8 400 tkr per år.

Fakturering
Om SDN Askim-Frölunda-Högsbo inte genomför projektet kommer
lokalförvaltningen att fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien.
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