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Information om utvecklingen av Jakobsberg:
Mitt i Jakobsbergs centrum äger vi på Skandia Fastigheter tre bostadsfastigheter med cirka
200 nyrenoverade hyresrätter. En större detaljplan för bostadsutveckling i Jakobsberg, som
utöver Skandia Fastigheter även inbegriper Järfällahus AB samt Riksbyggen och
köpcentrumbolaget Citycon, har nu antagits av Järfälla kommun och vunnit laga kraft. På
parkeringsytan framför våra hus på Sturevägen 5 och 7 planerar vi för cirka 100 nya
lägenheter. Grå parkeringsplatser ska omvandlas till garage, ovan vilka de nya bostadshusen
ska stå. Se bild på följande sida, där de färgglada fasaderna ger en fingervisning om ungefär
hur de nya fastigheterna kommer att placeras. Utöver bostäder planerar vi även lokaler för
handel, samt gröna ytor och gårdar som inbjuder till samvaro och lek.

Arbetsmoment i området
Projektering av nya bostadsfastigheter påbörjas
Som ett första steg kommer en så kallad geoteknisk markundersökning att genomföras. Syftet
är att kartlägga vad marken består av och vilken hållbarhet den har, för att på bästa sätt
kunna bedöma vilka behov som finns för kommande byggprocess och tidplan.
Markundersökningen kommer att genomföras från tisdag 18 april till torsdag 20 april.
Arbetet sker på vår parkering framför Sturevägen 5 och 7.
Arbete som medför oljud kommer att genomföras under ordinarie arbetstid, och anpassas
efter var parkeringen står tom. Därför går det bra att parkera som vanligt och markarbetet
kräver inga åtgärder av dem som har behov av parkeringarna under perioden.
Kommande arbetsmoment
Byggstart av de nya bostäderna planeras till våren 2018. I samband med byggnationen
kommer vi även att renovera och modernisera utemiljöerna runt våra befintliga hus på
Sturevägen 5 och 7.
Information om bostäderna
Upplåtelseformen för de kommande bostäderna, det vill säga hyresrätter eller bostadsrätter,
är i dagsläget inte fastställt.
Vi uppdaterar kontinuerligt vår hemsida med information om vår utveckling i Jakobsberg på
www.skandiafastigheter.se/utvecklingjakobsberg

Jakobsberg – de färgglada fasaderna visar var de nya bostäderna kan placeras.

Jakobsberg – markeringarna visar vilka områden i som ingår i den nya detaljplanen.
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