2018-09-20

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 104
nya bostäder om ett till fyra rum och kök, samt garage med plats för cirka 60
parkeringsplatser och 550 cyklar. 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


Byggstaket sätts upp vid inhägnade områden
Mellan torsdag 20:e och tisdag 25:e september kommer byggstaket att sättas upp vid
inhägnade områden vid personalbodar och parkering samt ovanpå
cykelrummet/miljörummet. Se inhägnade områden 1, 2 och 3 på bilden på nästa sida.
Bilar som står parkerade på parkeringen i det inhägnade området (område 2 på
bilden) måste vara borta på söndag 23 september då arbete med grävmaskin
påbörjas på måndag 24 september.
Eventuellt störande arbeten kommer att utföras mellan 06.30-17.00 under
vardagar.



Ingen parkering är tillåten på Sturevägen 5 och 7
Alla parkeringar utmed Sturevägen 5 och 7 är avstängda. Parkeringen utmed
Sturevägen 5 kommer att inhägnas inom kort, se område 4 på bilden på nästa sida. Vi
hänvisar som tidigare informerats till de många allmänna parkeringarna i närområdet,
se karta över parkeringar på nästa sida.



Informationstavlor på plats
Informationstavlor i trapphusen innanför entrén på Sturevägen 5 och Sturevägen 7 är
nu på plats. Här kommer information om vad som händer i området under
byggnadsprojektet att aviseras löpande.



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

De prickade markeringarna visar vilka områden
som hägnats in eller som kommer att inhägnas.
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