
Vi bygger i Rosenlundsparken

Genomförda arbeten
Huvudledningarna för bland annat el, tele och 
fjärrvärme har lagts om och vi har förberett för att 
plantera träd. Marken har förstärkts för att kunna 
bygga den nya lokalgatan Bjälbogatan och ett nytt 
torg.

Planerade arbeten sommaren-hösten 2017
Preliminär tidplan: 
 Pop up-park: I sommar öppnar en tillfällig park, en

så kallad pop up-park, längs gång- och cykelstråket
som går genom parken mellan Grindsgatan och
Magnus Ladulåsgatan. Där kommer det bland
annat att finnas stolar och bord samt boulebanor.

 Nya bostäder: Under sommaren gjuter vi
bottenplattor och källarväggar och i höst startar
arbetet med att montera stommar.

 Nytt torg: Det kommer bli ett nytt torg söder om
Bjälbogatan. Nu pågår kompletterande
ledningsarbeten och markarbeten.

 Nya lokalgator: Den västra delen av Bjälbogatan
har skadats under byggarbetet och kommer att
repareras.

 Upprustning av Rosenlundsparken: Arbetet startar
under 2018.

 Trappan till kvarteret Linjalen kommer att vara
avstängd tillsvidare.

Störande arbeten under byggtiden
Det blir mycket buller från en byggarbetsplats och det 
kommer bullra från bland annat transporter och när vi 
gräver. Störande arbeten ska utföras i huvudsak på 
vardagar mellan kl 07-16 men vi kan behöva arbeta 
även på kvällar och helger. Mellan kl 22-07 får 
bullnivåer från arbeten dock inte överstiga 45 decibel.

Vi tänker på din säkerhet
Du som vistas i området kan hjälpa till att öka 
säkerheten under byggtiden genom att följa orange 
vägvisning för trafik och respektera avstängningar.

Stockholms stad bygger gator och rustar upp 
parken
Stockholms stad rustar upp gång- och cykelvägen som 
går genom parken mot Swedenborgsgatan-Magnus 
Ladulåsgatan, bygger de nya lokalgatorna Bjälbogatan 
och Tideliusgränd samt rustar upp parken. Arbetena 
beräknas vara klara under 2019.

Stockholmshem bygger hyreslägenheter 
Stockholmshem bygger två nya hus med 129 
hyreslägenheter. Inflyttning under 2019. Läs mer på 
www.stockholmshem.se/rosenlundsparken.

JM bygger bostadsrätter
JM bygger två nya hus med 90 bostadsrätter. 
Inflyttning från kvartal 3 år 2018. Läs mer på 
jm.se/rosenlundshojden.

I sommar öppnar två gårdar för allmänheten
Stockholmshem bygger om husen på Magnus 
Ladulåsgatan 32 A-D. Bland annat har 
förbindelsegångarna mellan husen rivits och gårdarna 
rustas upp. Till sommaren öppnar två av gårdarna för 
allmänheten.

Information och kontakt
• Johan Tornberg, byggprojektledare, Stockholms
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• Jörgen Benon, projektchef, Stockholmshem,
tfn 08-508 392 07

• Gunilla Roll, projektchef, JM, gunilla.roll@jm.se

Läs mer på stockholm.se/rosenlundsparken

Planerade arbeten sommaren-hösten 2017

Arbetet pågår för fullt med att bygga det nya stadskvarteret i den nordvästra 
delen av Rosenlundsparken. De förberedande arbetena är huvudsakligen klara 
och vi har börjat bygga de fyra nya husen. Till sommaren kan du njuta av en pop 
up-park.


