PARKDALASKOLAN

Stimulerande lärandemiljö
I centrala Ronneby byggs en ny, modern 4–9-skola. Med funktionell och miljövänlig utformning, genomtänkt inredning, välplanerade studieytor och ett fnt
bibliotek skapas en stimulerande och tyst lärandemiljö. Skolan rymmer även en
skolrestaurang med trivsamt elevcafé. Skolgården är utformad med hjälp av
elever och personal för att skapa såväl funktion som leklust. Hälsofrämjande,
kreativ och varierad grön utemiljö med bland annat amfteater och uteklassrum.
I nära anslutning till skolbyggnaden byggs också en ny idrottshall. Lokalerna
får en balans mellan säkerhet, trygghet och rörelsefrihet. Både lokaler och
miljöer byggs med inspiration av konceptet Cradle to Cradle®, med
fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Mer info och kontaktuppgifter
hittar du på ronnebyvaxer.se

FAKTA PARKDALASKOLAN

Parkdalaskolan

Idrottshall

Årskurs: 4–9
Antal elever: 700 elever
Storlek: 8 750 m2
Kök: Tillagningskök
Byggstart: Planerad byggstart årsskiftet
2019/2020
Infytning: Beräknad infyttning i juni 2021
Leverantör: ABRI
Övrigt: Totalt satsas 600 miljoner kronor på
nya förskolor och skolor i Ronneby kommun
fram till år 2023

FAKTA IDROTTSHALL
Storlek: 2 225 m2
Antal salar: 2 st
Innertakhöjd stor sal: ≥ 7,0 m
Läktarplatser: Ca 145 st
Personantal: Stora salen rymmer
500 personer, inkl läktare, och multifunktionssalen rymmer 150 personer

Om Ronneby
Ronneby kommun är en plats rik på historia och visioner. Här arbetar vi alla
tillsammans. Vi utbyter idéer, utvecklar verksamheter inom näringslivet och
gör investeringar i offentlig service. Här fnns bra boende i olika miljöer, utrymme för rekreation, kulturliv och en berikande fritid. Här ligger hållbarhet
och miljö ständigt i fokus, med siktet inställt på att bli Sveriges första
hållbara kommun. Här fnns en plats för allt och alla. Nu satsar vi för
framtiden och skapar Växtkraft i Ronneby kommun.

Folkmängd kommun: 29 695 invånare
Tätorter: Ronneby, Backaryd, Belganet, Bräkne-Hoby, Eringsboda,
Hallabro, Johannishus, Kallinge, Listerby, Saxemara
Flygplatser: Ronneby Airport, Köpenhamns fygplats
Kastrup – 2,5 timmar
Järnväg: Blekinge Kustbana, anslutning till stambanan
Vägar: E22, Rv 27 (Ronneby–Växjö)
Infrastruktur/bredband: Väl fungerande

