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OM BYGGET AV 

Älvsjöstaden 
 

Vi närmar oss jul och lite ledighet även på bygget. Många nya 
familjer har flyttat in i Älvsjöstaden. Vi säger varmt välkomna 
och berättar att detta är ett nyhetsbrev som ges ut 
gemensamt av Familjebostäder och JM till alla som bor eller 
arbetar i närheten av bygget av Älvsjöstaden. 

Inflyttningar 
Inflyttningar pågår trapphusvis i Familjebostäders kvarter Promenadskon. I januari startar 
inflyttningarna i kvarteret Skattkistan byggs av JM. Inflyttningar kommer att pågå under större delen 
av 2019.  

Parkering 
Det kan vara besvärligt ibland att hitta parkeringsplats nu när fler har flyttat in i området. Tänk på att 
respektera avspärrningar och parkera bilen bara på anvisade platser. 

Planerade arbeten 
Arbetet med gator och torg pågår löpande i området. 



 

 

 

Arbeten inom detaljplan 1 (DP1, på kartan) 

KVARTEREN MOT SOLBERGASKOGEN OCH KÄMPETORPSSKOLAN 
Vid kvarter 3 och 4, Brf Solstrålen, pågår produktionen för fullt. Här byggs 138 st lägenheter och 3 st 
lokaler, försäljning pågår. I kvarteret bredvid startar produktionen av brf Soluret hösten 2019. 

Arbetet med gator i denna del pågår för fullt, även om det i dagsläget är en byggarbetsgata som inte 
är öppen för allmänheten. 

Arbeten inom detaljplan 2 (DP2, på kartan) 
I kvarteret Sandaletten, bakom Kavlifabriken upp mot Sjörövarparken, pågår bygget både av JM’s 
kvarter Brf Skattkistan och av Familjebostäders kvarter Promenadskon. Brf Skattkistan består av 170 
bostadsrätter och en förskola med inflyttning under hela 2019. I Promenadskon byggs det 195 
hyreslägenheter där första inflyttningen  skedde i november 2018. Inflyttning kommer att pågå under 
större delen av 2019.  

JM’s andra kvarter inom Sandaletten (kvarter 11) används just nu som etablering för pågående 
byggnation. Projektering genomförs nu för detta kommande kvarter. 

KVARTERET PRÄSTGÅRDSHAGEN 
Mitt emot Engelska skolan på Armborstvägen kommer Familjebostäder att bygga en fastighet med 
studentbostäder. Denna del av detaljplanen har varit överklagad men har vunnit laga kraft. Bygglov är 
sökt och beslut inväntas innan byggstart kan ske. En totalentreprenör som ska bygga de 65 
studentlägenheterna samt en butikslokal är redan klar. Arbetet med byggnationen beräknas komma 
igång tidigast efter årsskiftet. 

 



 

 

Detaljplan 3 (DP3 på kartan) 
Projekteringen för det första kvarteret och allmän platsmark, gator med grönytor, pågår just nu. Sedan 
kommer projekteringarna fortsätta kvarter för kvarter. Till våren 2019 beräknar vi att vi kan starta 
med markarbetena i det första kvarteret. Då startar även rivningen som behöver genomföras innan 
start kan ske. Då rivs även tillbyggnaden till den gamla panncentralen, den äldre panncentralen 
bevaras. Sista kvarteret beräknas vara inflyttat cirka 2025. 

 

Kontakt   
www.jm.se 

www.familjebostader.com  
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