Information
STOCKHOLM 2019-05-06

Markarbeten för 99 hyresrätter har startat
Nu startar förberedelserna för 99 nya hyresrätter i kvarteret Banken i Hägerstensåsen. Precis bredvid
tunnelbanan planeras fyra punkthus, varav ett hus blir kollektivhus. Markarbetet har precis startat och
vi förbereder nu marken för husen som kommer.
Familjebostäder har ett uppdrag från staden att bidra med nya bostäder i ett
växande Stockholm. Platser som är särskilt prioriterade att bygga på är i
kollektivtrafiknära lägen, precis som här.
MARKEN FÖRBEREDS FÖR BYGGET

Nu pågår förberedelser av marken för de kommande husen. För att förbereda för
de kommande husen har vi behövt ta bort träd och buskar och frakta bort jord
ARBETET ÄR GODKÄNT AV STADEN

Alla tillstånd finns för de arbeten som nu pågår på platsen. Familjebostäder har
ett godkänt marklov och det finns en godkänd TA-plan (trafikanordningsplan). I
planen har Trafikkontoret tittat på framkomligheten för kringboende och
godkänt att vi kan börja med våra markarbeten. Detaljplanen är godkänd och har
vunnit laga kraft.
AVSPÄRRNINGAR OCH TRANSPORTVÄGAR

Transporter till och från bygget kommer att ske via Inteckningsvägen och
Mellanbergsvägen. Sedelvägen och Sparbanksvägen är alternativa
transportvägar. Det gör också att det kommer att vara parkeringsförbud och
stoppförbud på vissa sträckor där fordon inte får stannas eller parkeras fram till
31 december 2019. Vissa sträckor som t.ex på en del av Inteckningsvägen och
Mellanbergsvägen kommer att vara både Parkeringsförbud och stoppförbud
vardagar utom vardag före sön- och helgdag klockan 07.00 - 17.00.
Tänk på att respektera våra avspärrningar och gå inte in på vårt byggområde. För
oss är säkerheten på arbetsplatsen viktigt och det är inte tillåtet att röra sig inom
vårt arbetsområde.
ARBETSTIDER

Att bygga nya bostäder ger upphov till både buller och transporter. Vår
byggentreprenör Skanska följer kommunens riktlinjer för ljud och transporter. Byggets arbetstider blir vardagar 06.0020.00 och bullrande arbeten får göras mellan kl 07.00-17.00.
FRÅGOR

Har du synpunkter på byggarbetsplatsen kontaktar du vår kundservice på 0770 – 814 814. Det går också bra att mejla till
bygginfo@familjebostader.com.
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