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OM BYGGET AV 

Älvsjöstaden 
 

Sommaren närmar sig och semestern hägrar för de allra 

flesta av oss. Bygget av Älvsjöstaden tar inte sommarlov även 

om verksamheten minskar under semesterveckorna. Före 

semestern ska vi ändå hinna med både schaktningsarbete 

och sprängningar.  

 

Schaktningsarbeten pågår 

Mittemot Engelska skolan på en del av Armborstvägen startar under vecka 25 schaktningsarbeten. 

Gångbanan kommer att vara öppen, men håll koll och följ de tillfälliga hänvisningsskyltarna som finns 

vid övergångstället. Arbetet pågår fram till vecka 35. 

Sprängningar vid kvarteret Sandaletten 

Från och med vecka 26 återupptas sprängningar vid kvarteret Sandaletten (DP 2 på kartan). Inför 

varje sprängning hörs tre korta signaler som talar om att sprängning är på gång. Efter avslutad 

sprängning hörs en längre signal som talar om att sprängningen är över för denna gång. 

Sprängningsarbetet beräknas pågå fram till vecka 28. 



 

 

Sommar på bygget 
Under sommaren minskar verksamheten på bygget även om vi inte stänger helt. Under veckorna 28-

31 pågår mindre verksamhet i området. Särskilt tydligt blir det under veckorna 30-31, då flera delar 

av bygget har semester. Arbeten som pågår under dessa veckor berör främst studenthuset, Hus 8A. 

Här pågår arbetet hela sommaren. Bland annat så kommer finplaneringen att ske runt 

Kabelverksgatan. 

Första inflyttning i augusti 

Redan i mitten av augusti flyttar de första hyresgästerna in i området, då Familjebostäders ombyggda 

kontorshus tas i bruk av studenter som flyttar in. Det sker två inflyttningar, en i mitten av augusti och 

den andra i vid månadsskiftet. Under denna tid kommer det att bli en ökad trafik med transporter i 

området.  Även i JM:s kvarter, Entrékvarteret sker den första inflyttningen i mitten av augusti. Här 

flyttar man in i etapper och hela huset är inflyttat under våren 2018. 

 

Vi önskar alla en trevlig sommar och återkommer igen till hösten med ny information. 
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