Äskande VEP 2017-2019 investeringar
År 2017 äskas 48,7 mkr:










18,5 mkr för att färdigställa nybyggnad av Munksundsskolan
4 mkr för att färdigställa ombyggnaden av Backgårdsskolan
8,7 mkr för uppkomna underskott från åren 2015 och 2016. Underskott beror på ombyggnad
av förskola Munksund 1,1 mkr, ombyggnad av rönnen 1,7 mkr samt fördyring av
munksundsskolan.
12,8 mkr för att påbörja om- och tillbyggnad av Pitholmsskolan för att inrymma mellanstadiet
åk 4-5 från Klubbgärdsskolan. Den beräknade totalkostnaden är 15 mkr. Syftet är att få ett
samlat mellanstadium för Pitholmsområdet på Pitholmsskolan.
5 mkr för att påbörja tillbyggnad av 3-4 avdelningar förskola i anslutning till Strömnässkolan.
Totalt beräknas tillbyggnaden kosta 15 mkr. Syftet med projektet är att lägga ner cypressen
en lokal som inte är fullt ut anpassad till förskoleverksamhet, i och ned detta så frigörs även
ca 10 lägenheter i PITEBO: bestånd.
2 mkr för att påbörja tillbyggnad av 2 förskoleavdelningar i Bergsviken totalkostnad 8 mkr.
Syftet med tillbyggnaden är att kunna ersätta de moduler som hyrs in idag med permanenta
lokaler, och därmed tillgodose det långsiktiga behov som finns i området.

År 2018 68,5 mkr
Förutom att resurser behövs för att färdigställa påbörjade projekt 18,1 mkr så planeras även en
tillbyggnad av Christinaskolan för att rymma hela Norrmalmsskolan. Renovering av Björklundaskolan,
delar av Solanderskolan, renovering av rosviksskolan och en del mindre arbeten i västra området.
I den ursprungliga planen var tanken att renovera Norrmalmskolan. Genom att istället bygga till
Christinaskolan så frigör vi ett helt kvarter som kan ställas om till bostäder. I skolprojektet blir
merkostnad ca 36 mkr. Denna merkostnad skall ställas i relation till det mervärde som skapas i form
av fler bostäder i attraktiva lägen. Projektet kan ses som ett av de större samhällsbyggnads projekt i
Piteå helt i Linje med kommunens befolkningsmål. En försäljning av Norrmalmsskolan borde även
generera en reavinst som måste tas med i beräkningarna.

År 2019 61,8 mkr
Här handlar äskandet om att färdigställa Christinaskolan, Solander/Björlundaskolan och även påbörja
renoveringen av Kullenskolan.

