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Arbetet med förskolans lekplats börjar nu 
Måndag 26 februari planerar Stockholm Vatten börja arbetet att flytta förskolans lekplats till Utsiktens 
lekplats, mitt för portarna 17 till 21. Det är en tillfällig lösning under den tid som borrningar och 
sprängningar i reningsverket pågår, kanske upp till 1,5 år. 

Man börjar med att riva staketet runt lekplatsen och ersätta det med ett nytt som förlängs runt 
gräsmattan mitt för 17. Därefter river man vår gamla lekutrustning, litet buskar och småträd och 
odlingslådorna och ersätter dessutom den nuvarande gamla sanden med ny. Sen byggs förskolans 
nya lekplats upp, delvis med utrustning från deras nuvarande.  

Blir arbetet störande? 
Störande arbete med rivning och återuppbyggnad ska bara ske på vardagar mellan kl 07.30 och 
17.00. Andra, icke störande arbeten, kan komma att utföras också vid andra tidpunkter.  

Varför? 
Reningsverket (Stockholm Vatten) ska spränga nya tunnlar i berget. Borrningarna för tunnelbygget 
kommer bland annat att innebära störande vibrationer. Därför måste barnen i förskolan få nya 
paviljonger byggda på luftkuddar så att de kan få äta och sova i lugn och ro. Paviljongerna byggs på 
förskolans nuvarande lekplats, som alltså måste flyttas till vår tomt. 

Hur länge? 
Vi hyr ut vår mark till Stockholm Vatten ända till 1 november 2019, men det är oklart när och hur länge 
förskolan kommer att behöva ha sina ljud- och vibrationsdämpande paviljonger. När borrningarna är 
över ska dessutom de nya paviljongerna rivas och både förskolans och vår lekplats återställas. 

Får vi betalt? 
Förutom att vi förstås vill hjälpa förskolan att lösa problemet med barnens sömn så kommer Utsikten 
att få närmare en halv miljon kr i hyra. Hade vi inte ägt marken hade vi antagligen inte fått något alls 
betalt av kommunen! Pengarna kan vi använda till att amortera på lånet för markköpet. Dessutom 
kommer vår lekplats sedan att återställas, delvis efter våra önskemål. 

Missa inte informationsmötet 22/2! 
Stockholm Vatten informerar om borrnings- och sprängningsarbetena på ett möte i Svindersviks 
föreningslokal kl 18 torsdag 22 februari. De berättar bl a om möjligheten att bli evakuerad. 

Gå med i Utsiktens Facebook-grupp! 
Du som ännu inte har sökt medlemskap i Facebook-gruppen ”Brf Utsikten 1-35 och grannar” 
uppmanas göra det. Det kräver naturligtvis en dator eller smart mobiltelefon samt ett 
internetabonnemang (brukar ingå i telefonköpet). Där får du rykande färsk information om allt som 
händer på hela berget eftersom gruppen är öppen för alla som bor på Henriksdalsberget. 

 

Vänliga hälsningar, Styrelsen             


