
Arbetet pågår för fullt med att bygga det nya stadskvarteret vid Rosenlunds- 
parken. De närmaste månaderna bygger vi stommar och tak på de nya bostads-
husen och handlar upp parkentreprenaden. 

Genomförda  arbeten
Arbetet med att gjuta bottenplattor och källarväggar i de 
nya husen är klart liksom kompletterande lednings- och 
markarbeten vid det nya torget. 

Planerade arbeten

Preliminär tidplan: 

• Nya bostäder: Fram till sommaren 2018 pågår  
arbeten med att bygga stommar och tak.

• Nytt torg: Det kommer bli ett nytt torg söder om 
Bjälbogatan. Torget öppnar när bostäderna är klara.

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

• Upprustning av Rosenlundsparken: Arbetet med 
att rusta upp Rosenlundsparken startar våren/som-
maren 2018.

• Trappan till kvarteret Linjalen kommer att vara 
avstängd tillsvidare.

Störande arbeten under byggtiden
Det blir tyvärr 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 bullernivåer från 
arbeten dock inte överstiga 45 decibel. 

Vi tänker på din säkerhet
Det är viktigt att du som vistas i området följer orange 
vägvisning och respekterar 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 hyreslägen-
heter. Inflyttning under 2019.  
stockholmshem.se/rosenlundsparken.

JM bygger bostadsrätter
JM bygger två nya hus med 90 bostadsrätter. Inflyttning 
från kvartal 4, 2018. 
jm.se/rosenlundshojden.

Information och kontakt

• Johan Tornberg, byggprojektledare, Stockholms stad 
08-508 265 56, rosenlundsparken@stockholm.se

• Jörgen Benon, projektchef, Stockholmshem 
08-508 392 07

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

Läs mer på stockholm.se/rosenlundsparken

Vi bygger i Rosenlundsparken
Planerade arbeten vintern-våren 2017/2018


