
Daghemmet Fredriksberg inleder sin verksamhet i början av nästa år på 
Fredriksbergs maskinverkstadsområde 
 
På Fredriksbergs maskinverkstadsområde blir  två nya daghem för sammanlagt 150 barn färdiga. Staden tar 
emot lokaler i Fredriksbergs C-byggnad i början av december och daghemsverksamheten kan starta redan i 
början av nästa år. I lokalerna i första och andra våningen i nybyggnaden på adressen Maskinverkstads-
gränden 5C placeras svensk- och finskspråkiga grupper. För daghemmen har det dessutom reserverats en 
inhägnad lekplats på 750 kvadratmeter på Bruno Granholms plats, som ligger framför nybyggnaden. 

- Utöver behov i Vallgård svarar daghemmen också på behov i Åshöjden och Böle (antalet barn 
väntas öka med cirka 400 åren 2019–2028) 

- Daghemmet Solhälla och Åshöjdens förskola flyttar till Fredriksberg. 
 
Lokalerna har skräddarsytts för daghemmens behov 

Lokalerna är pedagogiskt mångsidiga och flexibla, vilket möjliggör verksamhet av olika slag.  

Den inhägnade lekplatsen ligger på Bruno Granholms plats framför byggnaden. Maskinverkstadsområdet 
har reserverats för gång- och cykeltrafik, men servicetrafik är tillåten på Maskinverkstadsgränden ända till 
D-huset. Då daghemsbarnen förflyttar sig mellan daghemmen och lekplatsen, sker det under vuxenledning. 

För utomhusvistelse utnyttjas dessutom en lekplats som ska anläggas i den närliggande Maskinverkstads-
parken. I anslutning till daghemmens ingång finns en inhägnad samlingsgård.  

Stadsmiljösektorn sökte inledningsvis efter en egen tomt inom området för de nya daghemmen. Då en 
lämplig tomt inte fanns att få, beslutade man att hyra lokaler i den av NCC uppförda nybyggnaden. 
Lokalerna har skräddarsytts för daghemmens behov genom ett samarbete mellan fostrans- och utbildnings-
sektorn och fastighetsägaren. Lokalerna är tillgängliga och stöder barnens uppväxt och utveckling. I 
daghemmens lokaler finns ett uppvärmningskök. 

Omgivningen lämpar sig väl för daghemmen 

Luftkvaliteten och ljudmiljön i lokalerna och på lekplatsen har undersökts grundligt. I planeringsskedet då 
material och mellanväggar valdes fästes dessutom särskild uppmärksamhet vid ljudmiljön. Lokalerna och 
lekplatsen lämpar sig väl för daghemmen. 

 

Kontaktpersoner 

 
Daghemmet Fredriksberg  
Astrid Hammarström-Boughdiri, daghemsföreståndare 
09 310 24216 
astrid.hammarstrom-boughdiri@hel.fi 
 
 
Päiväkoti Fredriksberg 
Jukka Piippo, daghemsföreståndare 
09 310 72968 
jukka.piippo@hel.fi 
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