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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 planerar vi att bygga 97
nya bostäder i varierande storlek, samt garage med plats för cirka 60 parkeringsplatser. Vi vill
även skapa plats för verksamhetslokaler, samt gröna ytor och gårdar som inbjuder till
samvaro och lek. Utvecklingen kommer att pågå fram till 2020.

Arbetsmoment i området
Markarbete på Sturevägen med start måndagen den 16 april
E.ON planerar att genomföra en fjärrvärmeomläggning i området, det vill säga flytta
ledningarna som transporterar fjärrvärme. Därför ska de utföra förberedande markarbeten
längs Sturevägen. Arbetet inleds måndagen den 16 april och E.ON beräknar vara färdiga till
midsommar. Parkeringen på den del av Sturevägen som påverkas av arbetet är uppsagd.
Sturevägen kommer inte att vara avstängd för trafik, men framkomligheten kan bli begränsad.
Markarbetet påverkar inte värmen eller vattnet i din bostad.
Under samma period (16 april-midsommar) kommer vi att utföra markarbeten i marken mellan
Sturevägen och bostadshuset på Sturevägen 5. Detta är förberedande arbete inför den
kommande byggnationen (se bild på följande sida).

Betalparkering tillgänglig från och med 2 maj
Längs övriga Sturevägen och på parkeringen vid Engelbrektsvägen/Sturevägen 7 (se bild på
följande sida) kommer vi att upprätta betalparkering. Under april flyttar vi betalautomaterna i
området och skyltar om på parkeringarna. Parkeringsplatserna är tillgängliga från och med
onsdagen den 2 maj. Information om parkeringstaxa, parkeringsregler och avgiftstider
kommer att vara tydligt skyltad.

Byggstart till hösten 2018
När omläggningen av fjärrvärmen är klar kommer vi att påbörja byggnationen av de nya
bostäderna. Vi räknar med byggstart till hösten 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, i ditt trapphus och på vår hemsida:
www.skandiafastigheter.se/utvecklingjakobsberg

Jakobsberg – den lila markeringen visar var E.ON kommer att utföra markarbete med start
den 16 april. Den grå markeringen visar var betalparkeringsplatser kommer att finnas
tillgängliga från och med den 2 maj.
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