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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 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.

Arbeten i området under vecka 43 och 44:


Schaktarbeten för elkabel kommer att pågå i helgen 27-28 oktober. Se röd linje på
kartan på nästa sida. På måndag 29 oktober installeras ny elkabel till Sturevägen 5 och
7. På tisdag 30 oktober kommer strömmen att brytas klockan 9.00-13.00 på
Sturevägen 5 och 7 samt Brf Hammarskogen 2 för inkoppling av den nya kabeln.



På onsdag 31 oktober och torsdag 1 november kommer ledningar för vatten och avlopp
till personalbodarna att grävas ner. Se blå linje på kartan på nästa sida. Arbetet medför
kortare avstängningar av gångvägen.



På torsdag 1 november och fredag 2 november påbörjas etableringen av personalbodar
och arbetet kommer att fortsätta på måndag 5 november.



Under torsdag 1 november och fredag 2 november kommer återvinningskärl för glas,
plast och papper att finnas utplacerade vid platser för hushållsavfall. Se område 3 och 4
på kartan på nästa sida. Kärlen kommer att vara utplacerade regelbundet varje vecka.
För övrigt avfall hänvisar vi till kommunens återvinningscentraler, se kommunens
hemsida.

Eventuellt störande arbeten kommer att utföras mellan kl. 06.30-17.00 under vardagar.

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 ditt trapphus och på vår hemsida:
www.skandiafastigheter.se/utvecklingjakobsberg
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