
Utveckling av Fornudden
Presentation från informationsmöte 25 april, 2019



Upplägg av informationsmöte
• Introduktion Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef

• Överblick av Fornuddens projekt Sonya Lopez, paraplyprojektledare 

• Om nya Fornuddens skola Louise Bergman, projektledare 

• Om Villa Fornudden Patrik Berggren, byggherre Vectura Fastigheter och 
Mats Edgren, entreprenör TL Bygg 

• Om Fornudden skolans befintliga verksamhet Kerstin Jacobsson, rektor och Johan Ahlqvist, skolchef 

• Kommande åtgärder Sonya Lopez, paraplyprojektledare 

• Frågestund 

• Avrundning



Kommunikation om utvecklingen av Fornudden
Kanaler
• Fornudden brevlåda – fornuddenbygge@tyreso.se
• Utveckling av Fornudden webbsida
• Utveckling av Fornudden nyhetsbrev
• V-klass (skolverksamhet)
• Under diskussion:  tavla på byggarbetsplatsen & information ”pop-up” i Fornuddsparken
• Veporna på plats ska förbättras

Vad
• Regelbundna byggrapporter från båda byggprojekten
• Nya åtgärder/info (t.ex. provisoriska gång- och cykelbanan)
• Trafikstörningar
• Uppdaterad Q & A på webbsidan (med frågor från informationsmötet)



Fyra delar i utvecklingen av Fornudden
• Äldreboendet Villa Fornudden - Vectura Fastigheter

• Fornuddens nya skola – Tyresö kommuns fastighetsavdelning

• Norra parkrummet i Fornuddsparken – Tyresö kommuns 
stadsbyggnadsförvaltning

• Gata / gång- och cykelbana
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Fornuddsparken:  
Projektets fyra etapper
• Två faser färdigställda

Fornlämningsområdet (1)
Centrala parkrummet (3)

• Södra parkrummet (2)
genomförs hösten 2020 –
våren 2021

• Norra parkrummet (4)
samordnad med skolans 
tidplan
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Norra parkrummet (4)
• Aktivitetsfylld  (lek + funktion)

• Olika verksamheter: Scoutstugan, 
återvinning, lekytor, utegym, mm.

• Upprustning

• Förstärka befintliga kvaliteter

• Möjliga ytterligare funktioner

• Info. om parkprojektets etapper via 
www.tyreso.se/fornudden



Gata / 
Gång- & cykelbana

• Gärdesvägen
Enkelriktad 

• G-C bana 
Fornuddsvägen & 
Gärdesvägen

• Beroende av skolans 
tidplan



Övergripande tidplan



Fornuddens nya skola
 Fyra parallellklasser i årskurs F-3

Tre parallellklasser i årskurs 4-9

 Kommunens fastighetsavdelning är byggherre

 NCC är entreprenör

 Skolan beräknas flytta in till höstterminen 2021



Situationsplan
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Skolan sett från Fornuddsparken



Skolans entré sett från Gärdesvägen



Skolan och idrottshallen sett från korsningen 
Fornuddsvägen/Gärdesvägen



Övergripande tider & kommande arbeten

Våren 2019 Markarbeten
Sommar/höst 2019 Gjutning av betongplatta
Höst/vinter 2019/2020 Montage stomme
vår/sommar 2020 Invändiga arbeten
Höst/vinter 2020 Invändiga ytskikt
Vinter/Vår 2021 Finplanering mark



Vectura
Fastigheter

Vectura är ett fastighetsbolag som grundades 2012 och ägs av 
Patricia Industries – en del av Investor AB



Vectura 
– en långsiktig fastighetspartner

Vi utvecklar bostäder för äldre 
och andra samhällsfastigheter för 
framtiden genom ett långsiktigt 

engagemang



Situationsplan äldreboendet i Tyresö Fornudden



Situationsplan äldreboendet i Tyresö Fornudden



Äldreboendet Villa Fornudden

Äldreboende om 60 lägenheter
3 våningar plus fläktrum på tak
Hyresgäst Vardaga
4030 kvm
Planerat tillträde 2020



Äldreboendet Villa Fornudden

Här skapar vi förutsättningar för 
att platsen ska genomsyras av 

tillgänglighet, gemenskap, 
trygghet.



Utformning för naturliga möten

En verksamhetsanpassad miljö

Byggnadens exteriör

Utemiljö

En bra fastighet för alla

Vecturas äldreboenden



Låg bröstning av fönster för utblick

Tröskelfritt

Dörrar och fönster är lätta att öppna

Färgsättning 

Belysning

Överblickbarhet

Ett hemtrevligt boende

Vecturas äldreboenden



Tidplan Villa Fornudden
Beviljat bygglov dec -18

Byggstart mars -19

Inflyttning Vardaga aug -20

Byggherre Näckström Fastigheter 7 AB
Totalentreprenör TL Bygg AB

Pågående byggarbete i Fornudden



Aktuell status 
Etablering av arbetsplats

Markarbeten

Grundläggningsarbeten

Gjutning

Pågående byggarbete i Fornudden

Byggherre Näckström Fastigheter 7 AB
Totalentreprenör TL Bygg AB



Fornudden skolas befintliga verksamhet
• Kerstin Jacobsson, rektor

• Johan Ahlkvist, skolchef



Utredningar & kommande kommunala åtgärder

• Bullerstörningar

• Skyfallsmodellering

• Provisorisk gång- och cykel bana

• Nätarena på Fornuddens skola



Kommande kommunala åtgärder
Bullerstörningar
• Ärende hos SMOHF

Uppföljning
• Dialog med Vectura gällande ansvar
• Fortsatt dialog med SMOHF för bevakning av 

ärendet
• Kartlägga situationen framåt och anpassa 

åtgärder för att säkerställa så bra ljudmiljö 
som möjligt

• Avskärmningsplank
– bygglov ansökt
– ska beställas snart



Utredningar & kommande kommunala åtgärder

Skyfallsmodellering

Fas 1
• Syfte - utreda påverkan av extrema regnepisoder efter byggena
• Resultat – större risk av översvämning norr om den nya skolan

Fas 2
• Syfte – simulera åtgärder som kan reducera risken av översvämning
• Resultat – levereras innan semestrarna
• Kommunen avgör vilka åtgärder är genomförbara & nästa steg

Sammanfattning via Fornuddens kommunikationskanaler.



Provisoriska 
gång/cykelbanan



Fornuddens skola 
ny nätarena i vår
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