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OM BYGGET AV 

Älvsjöstaden 
 
Här kommer en uppdatering om vad som sker vid bygget av 
Älvsjöstaden. Inför sommaren brukar bygget ta det lite lugnare och 
så blir det även i år i flera kvarter, även viss verksamhet pågår även 
under semesterveckorna.  

Inflyttade och färdiga kvarter 
Idag bor det hyresgäster i kvarteren Kabelverket 9, Kabelverket 12, Promenadskon, Prästgårdshagen 
och Kabelverket 17. Dessutom har Brf Entrékvarteret, Brf Skattkistan, Brf Solstrålen och Brf Soluret 
tillträtt sina fastigheter. 

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

Säker skolväg 
Hela området runt Kabelverksgatan är ett arbetsområde med byggtrafik och transporter till och från 
arbetsplatserna. Området är därför inte tillgängligt för allmänheten. De delar som flyttas in i 
iordningsställs löpande och öppnas då upp. 

Sedan 1 juli så finns nu möjligheten att använda den blivande gångvägen som ligger längs med 
Solbergaskogens kant mot arbetsområdet, gångvägen går hela vägen fram till skolan och 
idrottshallen, det pågår fortfarande arbeten men dessa områden är tydligt markerade och avspärrade. 

Arbeten inom detaljplan 1 (DP1, på kartan) 

KVARTEREN MOT SOLBERGASKOGEN OCH KÄMPETORPSSKOLAN 
I kvarter 6 (Brf Solveig) pågår markarbeten och dessa delar beräknas vara klara i till semestern 2022, 
därefter vidtar övrigt produktion för att färdigställa 119 lägenheter åt Brf Solveig. Mer information om 
detta projekt finns här: www.jm.se/stockholm-lan/stockholm-kommun/alvsjostaden/solveig/  

Arbeten inom detaljplan 2 (DP2, på kartan) 
Byggnationen av de 183 bostadsrätterna åt Brf Dublonen går vidare enligt plan  

Brf Dublonen är det sista kvarteret inom DP 2. De första inflyttningarna i projektet kommer att 
påbörjas under hösten 2022 och pågå under ca ett år. Mer information om detta projekt finns här: 
www.jm.se/stockholm-lan/stockholm-kommun/alvsjostaden/dublonen-vastra/   

http://www.jm.se/stockholm-lan/stockholm-kommun/alvsjostaden/solveig/
http://www.jm.se/stockholm-lan/stockholm-kommun/alvsjostaden/dublonen-vastra/


 

 

I anslutning till projekten inom DP2 (kvarteren 11,12 och 13) så arbetar staden med att rusta upp den 
angränsande Sjörövarparken som beräknas färdigt under våren/ sommaren 2022. 

Detaljplan 3 (DP3 
på kartan) 

KVARTERET JORDKABELN 
(MÄRKT B PÅ BILDEN) 
För kvarteret Jordkabeln 
pågår arbeten med 
fasaderna, montage av 
balkongräcken. Kvarteret 
består av fyra huskroppar 
med totalt 144 hyresrätter i 
storlekar om 1-5 rok. De 
första hyresgästerna 
beräknas kunna flytta in 
under 2022. Vi kommer 
under vecka 28 att ta bort 
flera av byggbodarna vilket medför extra transporter i området. Arbetet med att göra klart gården 
pågår. Invändigt arbetar vi med att sätta upp gipsväggar och måla.  

KABELVERKET 19 (MÄRKT D PÅ BILDEN) 
Arbetet med att resa stommen pågår för fullt fram till och med vecka 40. När stommen är uppe inleds 
arbetet med att få på ett tätt tak. Redan före semester startar arbetet invändigt med att sätta upp 
innerväggar och dra fram el och ledningar som behövs.  

KRAFTCENTRALEN 1 (MÄRKT C PÅ BILDEN) 
I april körde vi gång bygget. Här har vi grävt och schaktat och sprängt. Pålningsarbetet inleddes vecka 
25 och vi blir klara i nästa vecka, detta arbete går tyvärr inte att göra tyst. Så det har nog ni närboende 
märkt av. Vi håller på med grundläggningen och gjuter för hisschakten och där kranen kommer att stå. 
Lyftkranen är planerad att monteras på plats under vecka 30-31.   

ÄLVSJÖ LOFT (MÄRKT F PÅ BILDEN)  
Älvsjö loft är JM:s ägarlägenhetsprojekt i Älvsjöstaden. Här pågår nu resningen av stommen. Älvsjö 
Loft innehåller 69 lägenheter och tillträden sker from 2023. Mer information om detta projekt finns 
här: www.jm.se/stockholm-lan/stockholm-kommun/alvsjostaden/alvsjo-loft/  

ÄLVSJÖ ENTRÉ (MÄRKT E PÅ BILDEN) 
Älvsjö Entré är det sista av JM:s projekt i Älvsjöstaden och är ett kommande projekt. Projektet kommer 
att innehålla 119 lägenheter och två lokaler. 

Inom kort förväntas projektet att börja erbjudas till VIP-kunder och allmänheten. Mer information om 
detta projekt finns här: www.jm.se/stockholm-lan/stockholm-kommun/alvsjostaden/alvsjo-entre/  

Kontakt  
www.jm.se  
www.familjebostader.com  
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