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Till alla förskolor och skolor som deltar i SPRING 
 

SPRING  
På gång oktober 2009 

 
Hänt under våren 09 

• Cecilia Boldemann körde sin sista utbildning med personal den 16 sep på Vansta. Så 
nu har all berörd personal inom SPRING fått utbildning av Cecilia. 

• Utbildning fastighetsskötare o vaktmästare skedde i maj. 
• Hemsidan. www.nynashamnsnaturskola.se/spring/  Här lägger vi ut info om projektet. 
• Sky-view bilder fotades under våren, d.v.s. foton för bedömning av fri himmelsyta sett 

från gården rakt upp i himmelen. Det är den ytan vi hoppas ska minska för att barnen 
inte ska få strålskador. 

• Skolor och förskolor inom, SPRING skissade på sina idéer. 
 
Skogsnibble 

• Har fått solskydd i form av segelduk på stolpar. Utvärdering under hösten.  
• Staket köps in under hösten för utökning av gården. Vid torr årstid kan barnen även 

vistas i ”sankmarken” eftersom det gamla staketet kommer att finnas kvar.  
• Området med gruset där de yngsta barnen rör sig kommer att utvecklas. Ett 

kostnadsförslag tas fram under hösten.  
• Träd till baksidan. Det ska planteras tre träd under hösten. Obs personal och barn 

måste vattna första året i de rör som sticker upp ur marken och som går ner vid trädens 
rötter.  

 
Fagervik 

• Markschaktning kommer att göras. Gammal jord tas bort, lera i botten och ny matjord 
över.  

• Projektering görs under hösten av den del av gården som ligger västerut med en gång 
vid den f.d. skogen.  

 

Fagerviks fsk i Sorunda. Ny 
jord för att gräset ska kunna 
växa läggs ut under hösten.  
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Humlan 

• Program för utveckling av gården har tagits fram av landskapsarkitekt Anna 
Lenninger.  

• Utvidgning av gården görs under hösten på baksidan. 
 
Svanis 

• ”Bryggan”, som fungerar som sittplatser, byggs under hösten. Den kan tillfälligt 
byggas om till scen vid behov.  

• Vid bryggan sätts ett vårdträd och området markeras med en permanent streck på 
asfalten under hösten.  

• En flyttbar sitt-trappa byggs. Kan t.ex. användas som prispall. 
• ”Sandlandskapet” utvecklas under hösten. Bland annat planteras tre träd där.  
• Grönområdet bortom Linnea. Finns avtal med samfällighet. Alla boende måste 

godkänna. Skolan måste göra en plan för vad området ska användas till.  
 
 
Vaktberget 

• Staketet köps under hösten. (Grind flyttas ner lite på gångvägen jämfört med tidigare 
ritning, vilket innebär längre staket. Det blir två grindar att passera för föräldrar om 
man inte låter den inre stå öppen).  

• Stort träd för maximal skugga kl 11-15 i söderläge kommer att köpas in.  
• Bärbuskar tas bort (kan fraktas till Fagervik) och tre nya buskar planteras med trappor 

som byggs mellan. 
 

Vaktbergets fsk i Nynäshamn, 
mark utanför gården som ska 
införlivas med nytt staket. 
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