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Katrineholm, Flen & Vingåker

Vingåkers kommun lägger stor vikt vid att 
kunna erbjuda ett bra utbud inom skola och 
fritid. Allt för att vara en attraktiv kommun för 
barnfamiljer och människor i alla skeden av 
livet.

Nu förbereder kommunen sin största bygg-
satsning någonsin - ett nytt Sportcenter. 
Därtill en ny skola och två nya förskolor.

Tidningen träffade nyligen Lars Ingebrigtsen 
som är vd för Vingåkers Kommunfastigheter 
och Vingåkershem. Vi frågade vad 

kommunen har för byggplaner framöver.
– Vi är just nu inne i en fördjupad förstudie av 
Vingåkers Sportcenter som Sweco genomför till-
sammans med oss. Från kommunens sida lägger 
man stor vikt vid den kommunala servicen och då 
är fritidsaktiviteter och skola några prioriterade 
områden.

Ett multisportcenter
Det nya sportcentret har ambitionen att bli en 
attraktiv samlingsplats för utövande av en mängd 
aktiviteter för barn, vuxna och seniorer. Både 
inom- och utomhus. Allt samlat på en plats, med 
gångavstånd från stadens centrum.
I förstudien presenteras två byggnader som binds 
samman av en gemensam entré, där den ena de-
len innehåller en fullstor sporthall och den andra 
delen ett badhus av modernt snitt, med en 

Stora satsningar på skolor 
och nytt Sportcenter

25-meters bassäng och en familjeavdelning med 
en bassäng med höj- och sänkbart golv samt 
lekbassäng för de allra minsta.
Projektet fokuserar på kostnadseffektiva bygg-
metoder kombinerat med attraktiv gestaltning, 
samt en tilltalande utemiljö där olika aktiviteter 
kan pågå samtidigt.

Ny skola i Marmorbyn
Just nu bygger Tegelstaden Entreprenad AB en 
modern skolbyggnad i två plan åt kommunen i 
Marmorbyn. Här ska det bli plats för 120 elever i 
klasserna F – 6. 
Fastighetschefen på Vingåkers Kommunfastig-
heter Lars Östling berättar för tidningen att det 
kommer bli golvvärme, god ventilation samt 
frikyla under varma årstiden, som förses genom 
väldimensionerad bergvärme. Dessutom sol-
celler på taket.

Två nya förskolor
Östling tillägger att det i Vingåkers tätort har 
påbörjats bygget av Sagolundens förskola. Den 
närmare 1 400 kvm stora enplansbyggnaden ska 
stå klar i januari 2024 och inrymma 6 avdelning-
ar. Sjötorpshus bygger denna konceptförskola åt 
kommunen och med det färdiga konceptet kan 
kostnaderna hållas nere samtidigt som kvalitén 
hålls uppe.
– Samtidigt pågår planeringen för ytterligare en 
förskola med 6 avdelningar i norra delen av 
Vingåkers tätort, berättar Lars Östling.

Bostäder
– Privata aktörer planerar 
nya bostäder i Vingåker 
och från vår sida utreder 
vi ett mycket centralt 
boende bestående av 23 
lägenheter fördelat i två 
huskroppar endast 300 
meter från järnvägssta-
tionen, säger Vingåkers-
hems vd Lars Ingebrigt-
sen. 
Så nog är det en hel del 
byggplaner på gång i 
Vingåkers kommun!  

Leif Håklind
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