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Byggnad B   Förskola inkl. kök/matsal 

Byggnad D   Idrottshall 

http://www.hassleholm.se/


 
 
 

 

Byggstart av om- och nybyggnad Grönängsskolan 2020-10-12 

 

Objekt 
Grönängsskolan 

 

Brukare 
Barn- och utbildningsförvaltningen samt 
Kultur- och fritidsförvaltningen, Hässleholms 
kommun 

 

Projekt 
Nybyggnad av förskola för 105 barn inklusive 
tillagningskök och matsal för alla elever och barn inom 
anläggningen. 
Nybyggnad av grundskola för elever med 
hörselnedsättning F-9 för 90 elever som ersätter 
befintliga Silviaskolan. I samma byggnad inryms även 
förskola för 15 barn som ersätter befintliga Syrsans 
hörselförskola. 
Nybyggnad av gymnastikbyggnad för Grönängsskolans 
och nya Silviaskolan barn. Byggnaden förlängs med 
specialanpassad del för gymnastikföreningen Örnen 
samt lokal för Hässleholms Voltigeförening. 
Byggnaden ersätter befintlig gymnastikbyggnad. 
Ombyggnad av befintlig huvudbyggnad på 
Grönängsskolan för anpassning av specialsalar för nya 
Silviaskolan. 

Ombyggnad och anpassning av utemiljön på hela 
anläggningen. 

Beskrivning 
Projektet är uppdelat i 4 etapper som helt eller delvis 
är beroende av varandra.  
Etapp 1 omfattar nybyggnad av förskola, 
tillagningskök och matsal samt gymnastikbyggnad. 
Etappen omfattar även ny tillfartsväg och 
parkeringsytor för personal och föräldrar, 
varumottagning, sophantering etc.  
Etapp 2 avser ombyggnad/anpassning av befintlig 
huvudbyggnad på Grönängsskolan. 
Etapp 3 riktar in sig på nybyggnad av skola för elever 
med hörselnedsättning inkl. hörselförskola samt ny 
utemiljö som kommer att samutnyttjas med befintlig 
skolverksamhet på Grönängsskolan  
Etapp 4 innebär komplettering av befintlig utemiljö på 
Grönängskolan. 

 

Entreprenadform 
Totalentreprenad i partneringsamverkan 

Entreprenörer i partneringsamarbete 
MVB, Munka Ljungby totalentreprenör  
FASAB, Hässleholm markentreprenör (ue)  
VVS-Teamet, Hässleholm vs-entreprenör (ue) 
Venti, Hässleholm luftentreprenör (ue) 
Bravida Helsingborg elentreprenör (ue) 

 
 

 
 
 

Byggstart 
November 2020. 

Färdigställande 
Etappvis färdigställande där hela projektet beräknas vara 
färdigställt september 2023. 
 
Förstudie  
Genomförd februari – augusti 2019 i samarbete med arkitekt 
Torleif Olsson, Arkitektgården och landskapsingenjör Jörgen 
Carlsson, ERA-Landskap. 
 
Projektering  
Systemhandlingsskede genomfört i partneringsamarbete 
februari – juni 2020. 
Detaljprojekteringen påbörjades juli 2020 och förväntas vara 
klar i sin helhet kvartal 1 2021. 
 
Konsulter  
Nesso arkitektur, Malmö Arkitekt  
Civ.ing. H. Nilsson, Ängelholm Konstruktion  
Fasab, Hässleholm Markprojektering 
Afry, Hässleholm VVS-projektering 
Develcon, Helsingborg Elprojektering  
Öhrns ing.byrå, Hässleholm Installationssamordning 

 
Nybyggnadsyta 
Bruksarea 5 058 m2 

Ombyggnadsyta 
Bruksarea 703 m2 

 
Bruksarea (hela anläggningen efter färdigställande) 
8 997 m2 

Projektbudget 

179 mnkr. 
 

 
 
För ytterligare information kontakta:  

Jonny Persson, projektledare Bygg  
 
Hässleholms kommun  
Tekniska förvaltningen, projektenheten 

jonny.persson@hassleholm.se 
Tel 0709-81 81 69 

Vxl 0451-26 70 00 
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