
PROJEKTINFORMATION OM ENEBYBERGS SKOLA FRÅN TEKNISKA KONTORET

På gång hösten 2022 
Enebybergs skola består av tre delområden - Eneby, Haga och Brage. Planeringen och 
förberedelserna för upprustningen av Enebyberg skola pågår för fullt, i enlighet med beslut i
kommunstyrelsen den 16 maj 2022. Här är en sammanfattning av aktuella aktiviteter. 

NYA TEMPORÄRA SKOLBYGGNADER 

Under upprustningen av Eneby behöver vi
komplettera skolytan med temporära skol- 
byggnader eller ”paviljonger”. 
Paviljongerna kommer bl a att inrymma åtta 
klassrum, fritidslokaler, grupprum, musiksal,
personalrum, toaletter med mera. Upp- 
handling av entreprenör för de temporära 
skolbyggnaderna pågår och planeras vara 
avslutad i november.
Därefter kan ett bygglov för byggnaderna
tas fram och lämnas in. Om det går som
planerat kan byggnationen/monteringen av
de nya paviljongerna påbörjas så snart de
nuvarande paviljongerna har monterats ned,
vilket planeras till försommaren 2023.

TEMPORÄR IDROTTSHALL 

I samband med att Eneby rustas upp och i 
avvaktan på en ny idrottshall, så kommer en 
temporär hall för idrott att uppföras. Den 
temporära idrottshallen föreslås uppföras på 
Enebys skolgård och behöver finnas fram till 
dess att den nya hallen vid Brage är klar. 

MATSALEN - NAVET I SKOLAN

Under byggtiden för Eneby bygger vi om
matsalen för att kunna ta emot ett utökat
elevantal på Brage. Matsalen är en yta som
alla elever ska använda under en begränsad
tidsperiod av skoldagen, vilket ställer stora
krav på noggrann planering utifrån
fastighetens förutsättningar.
- Matsalen är ett nav i skolan som all övrig
planering kretsar kring. Att ha en
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fungerande lösning för matsalen under
byggtiden känns därför extra viktigt, säger
Anki Bäck, verksamhetsutvecklare för
skolverksamheten i Danderyds kommun.
Vi hoppas på kommande föräldraråd kunna
visa preliminära ritningar för nya matsalen.

BEFINTLIGA PAVILJONGER 

De befintliga paviljongerna som är
placerade tvärs över skolgården vid Brage
har sagts upp. De kommer preliminärt att
monteras ned under försommaren 2023. 
Under nedmonteringen kommer området 
att inhägnas med hjälp av byggstängsel så 
att skolgården fortfarande kan vara en säker
plats för eleverna att vistas på. Vi åter- 
kommer med besked om definitivt
startdatum för nedmonteringen.

ÖVRIGT INOM PROJEKTET 

I övrigt pågår detaljprojektering bland annat 
i syfte att i senare skede handla upp 
entreprenör för i första hand upprustningen 
av Eneby. Upphandling av entreprenör 
kommer att ske under kvartal 1, 2023. 

SAMMANFATTNING KOMMANDE 
AKTIVITETER I PROJEKTET

(Oktober 2022-april 2023)
* Bygglov för tillbyggnad av Eneby
* Bygglov för temporära skolbyggnader för
Eneby i form av paviljonger på Brage
* Bygglov för temporär idrottshall på Eneby
* Planera för logistik.

Bilden på första sidan är en illustration över
tillbyggnad av Eneby. Justeringar kan bli
aktuella.

FRÅGOR?

Hör gärna av dig till projektet via
kontaktcenter i Danderyds kommun.
Antingen via telefon på 08-568 910 00 eller
via kommunens e-tjänst på
danderyd.se/kontakt.

MER OM PROJEKTET

På danderyd.se/byggprojekt/
enebybergsskola hittar du mer information
om projektet.
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