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Kinnarps förskola

Förskolan
informerar:
Äntligen är det dags för
vår nya förskola i
Kinnarp. Vi har längtat,
och i slutet av 2019
kommer vår nya fina
förskola att stå färdig.
Under hösten 2017 har
några av oss från
Kinnarps förskola ingått i
en grupp av pedagoger
och förskolechefer som
arbetat fram ett
funktionsprogram för
förkolor i Falköping.
Funktionsprogrammet
beskriver grundtankarna i
hur vi bygger förskolor
och vilka funktioner som
måste finnas. Med detta
som grund känner vi att
vi nu formar en bra
förskola för barnen,
verksamheten och
Kinnarps framtid.
Bilden visar ett tidigt utkast på hur den nya förskolan kan komma att se ut. Det påbörjas nu ett detaljarbete innan
den slutliga utformningen är klar.

Nu förbereder vi för nya Kinnarps förskola med restaurangdel!
Nu är det äntligen dags att sätta igång ar betet
kring nybygget av Kinnarps Förskola med restaurangdel för förskolan och skolan.
Under byggtiden har du möjligheten att hålla dig
uppdaterad via vårt informationsblad ”Byggnytt”.
Vill du prenumerera på byggnytt för Kinnarps förskola kan du göra detta via vår hemsida på http://
www.falkoping.se/kinnarpsforskola
Det är också här vi kommer att lägga upp vårt informationsblad.

Säkerhet
På gång framöver
Att ha en byggarbetsplats i anslutning till pågående verksamhet är alltid en utmaning. Inte
minst då det handlar om nyfikna barn. Deras
säkerhet kommer under hela produktionstiden att V 22
vara högst prioriterad och vi kommer veckovis * Inhägnad av arbetsområde
* Rivning befintlig byggnad
stämma av med verksamheten att säkerheten
* Idéskisser fasader
kring arbetsområdet är optimal.

Förarbetet inför byggnationen
Under vintern/våren har pedagoger, arkitekt
och projektledning arbetat med att utforma
Rivning av gamla förskolan
den nya förskolan med matsal och utemilDen nya förskolan kommer att ligga på samma
jöer. Arbetet kommer att resultera i en ritplats som nuvarande, intill grundskolan. Vi har
under några veckor separerat visst byggnadsmateri- ning och illustration av hur den nya förskoal från övrigt rivningsmaterial och med start nästa lan kommer att se ut som vi presenterar i
vecka (vecka 22) sätter vi grävskopan i den gamla Byggnytt så snart det är klart.
förskolan och river hela byggnaden.
Under vintern/våren har pedagoger, arkitekt
Under rivningstiden blir det något mer trafik av
lastbilar för borttransportering av rivningsmateri- och projektledning arbetat med att utforma
alet och vi ber er alla därför att vara lite extra upp- den nya förskolan med matsal och utemiljöer. Arbetet kommer att resultera i en ritmärksamma på trafiken utmed vägar och kring
ning och illustration av hur den nya förskoarbetsområdet.
lan kommer att se ut som vi presenterar i
Byggnytt så snart det är klart.

V 23
* Budget/kalkylarbete
* Arbete med förslag utemiljö
* Rivning
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* Rivning
*

