Nyhetsbrev juni 2020

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här.

Söderstadens nyhetsbrev har blivit digitalt och som prenumerant får du framöver alla kommande nyhetsbrev
direkt i mejlen. Nyhetsbrevet kommer ut några gånger om året med nyheter om Söderstadens alla delprojekt.
I detta nyhetsbrev kan du framför allt läsa vad som händer och är på gång i Slakthusområdet, men även vad
som händer i Globenområdet och kring Gullmarsplan‐Nynäsvägen.

Ny projektledare på plats
Fredrik Wallin började den 15 juni som ny huvudprojektledare för
Söderstaden. Han kommer närmast från stadsutvecklingsprojektet Inre
hamnen i Norrköping. Han berättar hur han ser på rollen och Söderstaden
som stadsutvecklingsprojekt och vad som lockade med det nya
uppdraget.
Läs mer

Rivningar pågår för den nya tunnelbanan
En gammal charkuterifabrik har rivits under våren för att bland annat ge
plats åt en ny tunnelbaneuppgång i nordöstra hörnet av Slakthus‐
området. Ovanpå tunnelbaneuppgången planeras hotell och kontor med
lokaler i bottenvåningarna. Byggarbetet startar år 2022 och trafiken
förväntas rulla 2030.
Läs mer

Förbindelsehallen då och nu
Stora förbindelsehallens funktion var att knyta ihop slakthallarna, för
svin, små‐ och storboskap, med kylhuset. I dag inrymmer
Förbindelsehallen kontor, korvfabrik och bageri, och har även blivit en
plats för olika kulturscener där bland andra Parkteatern huserat.
Läs mer

Projekt Gullmarsplan och
Nynäsvägen drar i gång
Området kring Gullmarsplan och Nynäsvägen
består av mycket vägar och spår som utgör
barriärer. I våras drog ett arbete igång för att
omvandla området med nya bostäder,
arbetsplatser och bli en knutpunkt som binder
samman och skapar trygga stadsmiljöer.
Förutsättningarna för projektet kommer att
definieras under hösten i en så kallad
startpromemoria.
Läs mer

Renovering och rivningar i
Globenområdet
Globenområdets stora arenor Ericsson Globe och
Tele2 drar vanligtvis kring tre miljoner besökare
varje år. Ericsson Globe som byggdes 1989 är i
behov av modernisering för att bli en än bättre
multievenemangsarena. Hovet planeras att rivas
för att ersättas av nya underjordiska rinkar.
Läs mer
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