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Hej, 
 
Som vi berättat om tidigare inleds snart arbetet med att bygga om och 
utveckla Storsjöskolan. Tanken är att skapa moderna och fräscha lärande- 
och arbetsmiljöer för elever och personal. Du kanske redan märkt att 
förberedelserna pågår och nu i början av 2021 går Skolbygget Östersund 
in i nästa spännande fas. 
 
I februari tas det första spadtaget för byggprojektet på Storsjöskolan. 
Därefter påbörjas arbetet med att skapa den nya skolbyggnad som ska stå 
färdig hösten 2022.  

Plats för ny kunskap  
Elever och personal kommer att gå kvar i befintliga lokaler medan 
uppförandet av den nya skolbyggnaden pågår. När nybygget är på plats 
hösten 2022 flyttar högstadiet och särskolan in i de nya lokalerna medan 
den äldre byggnaden renoveras.  
 
Hösten 2024, när allt är klart, flyttar Lillsjöskolans elever årskurser F-6 in 
i den befintliga, men nu totalrenoverade skolbyggnaden.  

Välkomna till Odensalaskolan! 
Den nya skolan kommer få namnet Odensalaskolan, efter beslut i Barn- 
och Utbildningsnämnden. Eftersom vi skapar en helt ny skola är det 
naturligt att också reflektera det i 
ett namnbyte med förankring i 
området. Vi ser fram emot att 
kunna hälsa elever och personal 
välkomna i de nya lokalerna 
hösten 2022, och till byggnaderna 
som färdigställs i etapp 2 
höstterminen 2024. Innan allt är 
klart har vi en hel del att göra. 

Nu drar vi igång – och 
det kommer att märkas 
Stora byggprojekt som det här orsakar oundvikligen en del störningar och 
vi ska göra allt vi kan för att upprätthålla en fungerande och säker 
skolmiljö. Det kommer att bli en del tung trafik under byggtiden. Vi ber 
om ursäkt på förhand för den olägenhet som det kan skapa. Givetvis har vi 
mycket noggrann planering för att upprätthålla säkerheten samt för att 
minimera störningar m.m. 
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Vad händer nu? 
De sista förberedelserna med kommunens eget projektteam och 
byggentreprenören HENT vid rodret pågår för fullt. När du läser detta har 
håller vi som bäst på att montera byggstängsel och ställa ut bodar. Runt 
den 15 februari inleds själva bygget med schaktning och markarbeten för 
den nya byggnaden. 
 
Vi är glada att arbetet med nya fina Odensalaskolan äntligen rullar igång.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Karin Flodin Hans Green 
Förvaltningschef Barn- & Utbildning Fastighetschef Teknisk Förvaltning 


