
Tensta växer 
Stockholms stad berättar om pågående och planerade byggplaner.

Kvarteret Glavsfjorden ingår i 
Årstastråkets etapp 2, som totalt 
omfattar cirka 1 000 nya lägen-
heter.

Under våren 2017 kommer Stock-
holms stad att arbeta med mark-
förstärkning. På grund av arbetet 
kommer gång- och cykelvägen 
längs tvärbanan att vara avstängd. 
Alternativ gång- och cykelväg finns 
markerad på kartan på nästa sida.

I kvarteret, mellan tvärbanans
station Valla Torg och Rämens-
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vägen, planerar JM att starta bygg-
andet av Gavelhusen under 2017. 
Kvarteret med cirka 144 lägenheter 
beräknas vara färdigställt och redo 
för inflytt under 2019.

Bostadsbebyggelsen kommer att 
bestå av tre huskroppar i sju till åtta 
våningar.

På grund av arbetet på platsen är
Rämensvägen 14-24 enkelriktad (i
nordvästlig riktning) och har stopp- 
och parkeringsförbud fram till och 
med 30 september. Från oktober

2017 är samma sträcka avstängd. 
Sträckan öppnas igen i samband 
med att bostadsbebyggelsen färdig-
ställs under 2019.

En ny friliggande förskola med cirka 
sex avdelningar kommer också att 
byggas i kvarteret, med start under 
2018. Förskolan beräknas vara redo 
för inflytt hösten 2019.

Under 2019 kommer Stockholms 
stad att påbörjar byggandet av en
aktivitetspark i området.
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