2017-11-28

Information om utvecklingen av Jakobsberg:
Vi på Skandia Fastigheter utvecklar nu vårt bostadsområde i centrala Jakobsberg. På
parkeringsytan framför våra hus på Sturevägen 5 och Sturevägen 7 kommer vi att bygga 97
nya bostäder i varierande storlek, samt garage med plats för cirka 60 parkeringsplatser. Vi
planerar även för verksamhetslokaler, samt gröna ytor och gårdar som inbjuder till samvaro
och lek. Utvecklingen kommer att pågå fram till 2020.

Arbetsmoment i området
Parkeringarna sägs upp i mars och april 2018
På grund av den kommande byggnationen säger vi upp parkeringarna som tillhör våra hus på
Sturevägen 5 och Sturevägen 7. Beroende på vilken parkering du har får du stå kvar till mars
eller april 2018. Den exakta tiden står i informationen som vi har skickat hem till dig.
Du behöver alltså inte sluta använda parkeringen nu i december.

Omläggning av fjärrvärme – med start i mars 2018
Som en förberedelse inför byggstarten av våra nya bostäder kommer fjärrvärmeledningarna,
som transporterar fjärrvärme i området, att flyttas. Detta påbörjas i mars 2018 och innebär
markarbeten i och omkring parkeringsytorna mot Maria Kyrka, samt i Sturevägen och
Folkungagatan. Arbetet utförs av E.ON och det kommer inte att påverka värmen eller vattnet i
din bostad.

Byggstart i april 2018
När omläggningen av fjärrvärmen är klar kommer vi att påbörja byggnationen av de nya
bostäderna. Vi räknar med byggstart i april 2018.

Här hittar du information
Vår utveckling i Jakobsberg är färdig om två år, och vi kommer att informera löpande under
tiden. Du kan hitta informationen i din brevlåda eller i ditt trapphus, på vår hyresgästportal
Mina sidor samt på vår hemsida: www.skandiafastigheter.se/utvecklingjakobsberg
Saknar du ett Mina sidor-konto? För att skapa ett konto behöver du ange ditt personnummer
och avtalsnumret på ditt hyreskontrakt. På Mina sidor kan du bland annat se vad som händer
i ditt hus, avier, fakturor, nyheter och svar på vanliga frågor. Här skapar du ditt konto:
www.skandiafastigheter.se/Skapa-Mina-sidor-konto

Jakobsberg – de gröna fasaderna visar var de nya bostäderna ska placeras.
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