
 
 
Här är Söderstadens nyhetsbrev för maj 2022. Den här gången i ett förenklat format inför att ett nytt 
digitalt nyhetsbrevs verktyg introduceras i Stockholms stad. 
 
Samråd pågår för etapp 3 Kylrumskvarteren 
Etapp 3 ligger i sydvästra delen av Slakthusområdet och har tidigare dominerats av stora 
kylrumslager. Området omfattar bland annat cirka 600 bostäder, lokaler och kontor och 
skapar en ny entré söderut mot Enskedevägen. Välkommen på samrådsmöte i form av öppet 
hus 18 maj klockan 16.00-18.30. Plats: Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5 vid t-bana Globen. 
Samrådet pågår 10 maj-24 juni. Läs mer om etapp 3 Kylrumskvarteren i Slakthusområdet  
 
Samråd på gång för etapp 4A Evenemangskvarteren 
Etapp 4A Evenemangskvarteren ligger i östra delen av Slakthusområdet vid Arenavägen och 
Tele2 Arena. Området omfattar bland annat flera parker, kontor och handel samt Stockholms 
konstnärliga högskola (SKH). Samråd pågår 24 maj-29 augusti, med samrådsmöte i form av 
öppet hus 8 juni klockan 16.00-18.30 i Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5 vid t-bana Globen. 
Läs mer om 4A Evenemangskvarteren  
 
Sprängningsarbete pågår  
I Skanskas entreprenad för marksänkningen i södra Slakthusområdet pågår det 
sprängningsarbete för att jämna ut den relativt höga nivåskillnad på uppåt tio meter som 
skiljer Slakthusområdet från Gamla Enskede. Målet är att öppna det tidigare slutna området 
och skapa en blandstad med vägar som ansluter i såväl syd-nordlig riktning som i ost-västlig 
riktning. Totalt är det cirka 400 000 ton berg som ska forslas bort. Fram till 10 maj har 70 
procent av jordschakten genomförts och 30 procent av sprängt berg. Första etappen av 
entreprenadarbetet beräknas vara slutförd i september. Den andra etappen som startar i maj 
har inget helt klart slutdatum ännu. Läs mer om pågående arbeten i Slakthusområdet  
Se film på LinkedIn exploateringskontoret Post | Feed | LinkedIn 
 
Betongplank som vetter mot skogspartiet tas ned 
Ett betongplank mellan Slakthusområdets västra del och skogspartiet med hustomter längs 
med södra Lindevägen ska tas ned i samband med ett förberedande arbete inför en 
ledningsomläggning. Arbetet pågår under maj månad och betongplanket kommer ersättas 
med ett stängsel. Läs mer om pågående arbeten i Slakthusområdet  
 
Här hittar du fler nyhetsbrev från Stockholms stad som du kan prenumerera på  
Prenumerera - Stockholm växer (vaxer.stockholm) 
 
 
Läs mer om Söderstaden växer.stockholm/söderstaden 
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