
Stavsborgsskolan i Nacka
Med stort fokus på hållbarhet och yteffektivitet



Stavsborgsskolan i Nacka

Med Nacka kommun som hyresgäst 
utvecklar Hemsö Stavsborgsskolan i 
Älta. Skolan ersä� er nuvarande Stavs-
borgsskolans lokaler och planeras för 
cirka 1 200 elever från förskoleklass � ll 
årskurs 9. Den nya skolan har u� ormats 
i nära samverkan med Nacka kommun 
och blir lä� orienterad och ändamålsen-
lig, med stort fokus på hållbarhet och 
yteff ek� vitet.

Fler skolplatser i växande Nacka 

Älta växer och behovet av skol- och 
idro� slokaler ökar stadigt de kom-
mande åren och befi ntliga lokaler 
räcker inte � ll för fram� da behov. 
Skolan byggs fl exibelt så a�  delar av 
lokalerna ini� alt kommer a�  ny� jas 
som förskola innan elevantalet kom-
mer ikapp den ökade kapaciteten. I 
skolbyggnaden kommer två idro� s-
hallar a�  inrymmas och lokalerna är 
är planerade för a�  kunna användas 
av kultur- och idro� sföreningar på 
kvällar och helger.

Återbrukskonst för social och 
miljömässig hållbarhet 

Inför rivningen av den nuvarande sko-
lan genomför Hemsö � llsammans med 
återbrukskonstnären Torstensson Art 
& Design en inventering av skolan. 

Befi ntligt material i byggnaden som 
� ll exempel trappräcken, rör och glas 
utvärderas och utvalda delar kommer 
a�  användas � ll a�  skapa konstverk för 
utsmyckning av den nya skolan. 

  Den nya skolan beräknas stå 
färdig � ll hös� erminen 2023.

  Utökad platskapacitet i Nacka 
kommun med dubbelt så många 
skolplatser

  Flexibel u� ormning med förskola 
i delar av lokalerna innan alla 
lokaler behövs för F–9

  ”Skolan mi�  i byn” – skolan ska 
bjuda in � ll samny� jande av 
lokaler för kultur och idro�  samt 
ny� jas av Ältaborna på kvällar 
och helger.

  Historia möter nu� d – återbrukat 
material blir � ll konstverk

  Miljöcer� fi erad byggnad nivå 
Silver, och Guld gällande energi.
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