
Årstavägen 
Den 23 juni öppnar Årstavägen 
för trafik igen. Årstavägen har 
varit avstängd för att Stock-
holms stad har genomfört 
lednings- och schaktarbeten.   
 
 

Tensta växer 

Under våren har arbetet fortsatt 
med att skapa det nya kvarteret 
Årstastråket. Nu börjar stadens  
gatuarbeten bli färdiga, flera 
bostäder är klara för inflyttning och 
Årstavägen öppnar för trafik igen. 
Området kommer att vara klart 2019.  

Stockholms stad berättar om pågående och planerade byggplaner.

Då kommer det att finnas 500 
nybyggda bostäder och en förskola 
med sex avdelningar i området.  
JM och Familjebostäder är bygg- 
herrar på Årstastråket etapp 1.  
Totalt kommer det att byggas 3000 
nya bostäder på Årstastråket. 

Vad händer på Årstastråket? 

Årstastråket etapp 1 färdigbyggt 2019
I augusti/september 2016 kommer det att genomföras schaktarbeten  
på Sandfjärdsgatan. Delar av gatan ligger ovanpå Södra Länken, 
vilket gör att gatan inte får väga för mycket. Schaktarbetena görs för 
att det ska läggas in lättare material i gatan. Fram till och med 2019 
görs det sista arbetet i området med ytorna som ligger mellan husens 
fasader och gatorna, det vill säga gång- och cykelvägar. Det kommer 
också att planteras nya träd. 

Flytta hit 
 
Är du intresserad av de ny-
producerade bostäderna på 
Årstastråket? Familjebostäder 
bygger hyresrätter och JM 
bygger bostadsrätter. Kontak-
ta respektive byggherre  
(se nästa sida) för mer infor-
mation om lägenheterna. 

På stockholm.se/arstatraket kan du läsa mer om alla projekt på Årstastråket. 

Årsta växer 
Till dig som bor i närheten av Årstastråket etapp 1 - Juli 2016 

Foto: JM/Gustav Kaiser

Årstavägen öppnar 23 juni 



Byggstart för Familjebostäders hyresrätter i höst  
Familjebostäder ska bygga 187 hyreslägenheter, fyra 
kommersiella lokaler och sex LSS-bostäder* längs med 
Johanneshovsvägen, vid Linde station (3). Byggstarten är 
i augusti 2016 och inflyttningen sker under vår/sommar 
2019. Serneke är Familjebostäders entreprenör. 

Inflyttning i Lindes Backe   
JMs första kvarter, Lindes backe, börjar bli färdigt och 
under våren flyttade de första boende in. Inflyttning 
kommer att pågå fram till våren 2017 med ungefär ett 
trapphus i månaden. Parallellt med bostäderna fylls 
lokalerna i bottenvåningen med olika sorters verksam-
het.
 
På andra sidan Johanneshovsvägen pågår bygget av 
Mejeriet. Schakt- och grundläggningsarbetena är fär-
diga och nu börjar stommen växa fram. Bostäderna och 
förskolan är klara för inflyttning i slutet av 2017.
 
I Lindes terrass är schaktarbetet igång, sprängning 
pågår fram till början av juli. Efter semestern fortsätter 
bygget som beräknas vara helt klart i början av 2018.
 
 
 
 
 
*Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lindes Backe, JM, 181 bostäder och  
kommersiella lokaler 
 
Mejeriet,  JM, 76 bostäder, kommersiella lokaler  
och en förskola 
 
Linde Station, Familjebostäder, 187 bostäder, sex 
LSS-bostäder och komersiella lokaler  
   
Lindes Terrass, JM, 60 bostäder och  
kommersiella lokaler  

Nu startar inflyttningen på Årstastråket 

Mark- och gatuarbeten
Torbjörn Byrnäs, byggledning, InfraKonsult,  
073-515 93 90, torbjorn.byrnas@infrakonsult.se 
 
Övergripande frågor
Ida Alm Pellbäck kommunikatör, Stockholms stad, 
08-508 266 84, ida.alm.pellback@stockholm.se 

Byggherrar
JM AB
Rikard Boman, projektledare 
rikard.boman@jm.se 

Familjebostäder AB  
Daniel Cichowski, projektledare  
daniel.cichowski@familjebostader.com

Årsta växer 
Till dig som bor i närheten av Årstastråket etapp 1 - Juli 2016 

Kontakt 
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