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Nyhetsbrev oktober 2021 Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här.

Film: Så gick det till när boskapen var på väg in
i Slakthusområdet för över 100 år sedan
Vi träffade bebyggelseantikvarierna Per Olgarsson och Sebastian Ulvsgärd
från Stockholms stadsmuseum för att få veta mer om hur djurens väg
gick till i Slakthusområdet för 100 år sedan.

Se film

Pilotprojekt startar för att
återbruka mer
När Slakthusområdet anlades för drygt hundra år
sedan så flyttades stora massor av befintligt berg
och sten söderut för att skapa en jämn yta för
industriområdet. Det är cirka 200 000 kubikmeter
schaktmassor som behöver fraktas bort i
Slakthusområdet. Ett pilotprojekt har startats för
att försöka återbruka mera massor direkt, i
stället för att de ska transporteras bort och
mellanlanda på en deponi. 
– Vi hoppas kunna skära ner på onödiga
transporter, minska CO2-utsläpp och bli mer
kostnadseffektiva och hållbara, säger
huvudbyggprojektledare Mats Johansson. 

Läs mer

Hej Maggie, projektledare på
exploateringskontoret!
Margaretha Hult är projektledare på
exploateringskontoret och ansvarig för två
detaljplaner i Slakthusområdet. 
– Jag skulle säga att min roll som projektledare
är en balansakt. Jag behöver avväga olika
intressen och få ut det bästa möjliga. Det
handlar om att vara lyhörd såväl internt som
externt. 
 

Läs mer

Erskinehuset: gardiner av glas blev stilbildande
I Slakthusområdet är det är endast en byggnad från 1955 som har samma
kulturhistoriska värde som arkitekt Gustaf Wickmans ursprungliga
byggnadsbestånd från 1912. Det är arkitekten Ralph Erskines lager- och
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kontorsbyggnad Charkuteristen. När den byggdes på 50-talet hade den en
mycket ovanlig konstruktion i Sverige – en ickebärande glasfasad.

Läs mer

1500 personer i medborgardialog om
Gullmarsplan
Under hösten har över 1 500 personer i Stockholms stads "Medborgar-
panel" svarat på frågor om sin relation till Gullmarsplan, vad som saknas,
hur man vill använda och uppleva området i framtiden. Digitala
livechattar har genomförts med närboende och personer som går, cyklar
och besöker närliggande arenor. Fysiska vandringar och livechattar har
också prioriterats med ungdomar som vistas i området.

Läs mer

Nej tack, jag önskar inte fler nyhetsbrev

08-508 27 600 E-post: soderstaden@stockholm.se
Webbplats: växer.stockholm/söderstaden
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