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Målbilden för Slakthusområdet år 2030
‐ Vi har arbetat mycket med att tydliggöra Slakthusområdets djup och
bredd i målbilden. Den rika historien om Slakthusområdet finns
närvarande samtidigt som vi har konkretiserat innehållet utifrån våra
bärande element för områdets utveckling, säger Stockholms stads
huvudprojektledare Fredrik Wallin.
De bärande elementen i målbilden är; utveckling med respekt för
historien, en välkomnande blandstad, nära och levande folkliv, gatuliv
som mötesplatser samt flexibel och hållbar mobilitet.
Läs mer

Från dynghus till klubbhus
För mer än hundra år sedan sköljdes tarmar rena och preparerades inför
korvtillverkning i Renseriet och med skottkärror togs restprodukterna
sedan till Dynghuset. I folkmun kallas byggnaden i dag ”Slaktkyrkan” och
är en kulturklubb och mötesplats för kultur, exempelvis musikkonserter,
klubbar, utställningar och filmvisningar.
Läs mer

Ny gymnasieskola planeras i
Slakthusområdet

Marksänkning – höjdskillnad
jämnas ut vid Hallvägen‐
Trädskolevägen

Fram till och med 8 juni pågår samråd för den
nya gymnasieskola som ska byggas vid parken
Fållan i nordvästra Slakthusområdet. Skolan ska
inrymma 800 elever, och föreslås bli fem
våningar hög med en takterrass och en
välkomnande bottenvåning med hög transparens
samt sittkajer i fasaden.

Mellan Hallvägen och Trädskolevägen kommer
höjdskillnaden på marken som i dag är upp till
tio meter att jämnas ut. Syftet är att förbereda
för den nya kvartersbebyggelsen och att binda
ihop Slakthusområdet med det befintliga
gatunätet söder om området.
Markarbetet innebär först och främst schaktning
av det fyllnadsmaterial som en gång i tiden
användes för att höja marknivån i den här delen
av området när Slakthusområdet etablerades i
början av 1900‐talet. Därefter kommer det, med
start efter sommaren, att påbörjas sprängningar
av underliggande berg och sten för att ytterligare
plana ut området.

På grund av rådande omständigheter kan vi inte
hålla publika samrådsmöten. Istället kommer en
livechatt att genomföras onsdag 19 maj. Mellan
klockan 17 och 18 kan du ställa frågor digitalt till
projektgruppen. Evenemanget hittar du på
Facebook, Stadsutveckling Stockholm.
Läs mer
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