
 
 
Här är Söderstadens första nyhetsbrev för 2022. Den här gången i ett förenklat format inför att en ny 
teknisk e-postmodul ska introduceras i Stockholms stad. Sprängningsarbetet pågår i den södra delen av 
Slakthusområdet och den 7 april hålls ett öppet hus för samrådet kring den norra delen med de äldsta 
byggnaderna, Kulturkvarteren 2A. Du få också en historisk tillbakablick över de gamla marknadshallarna 
som ska rustas och få nytt innehåll. 
 

Samråd för Slakthusområdets äldsta kulturhistoriska kvarter  
Från och med den 22 mars pågår samråd för Slakthusområdets äldsta kvarter, kallat Kulturkvarteren 2A. 
Planen inkluderar också en tunnelbaneentré samt ett hotell på elva våningar. Det föreslås även bli en 
starkare koppling mellan Globen- och Slakthusområdet än vad det är i dag. Den 7 april hålls ett öppet hus 
och samrådet avslutas 3 maj. Läs mer Samråd Kulturkvarteren 2A  
 

Fler samråd under våren i Slakthusområdet 
Under våren planeras även samråd för Kylrumskvarteren etapp 3 och Evenemangskvarteren 4A. I Palmfelt 
centers foajé finns en extra utställning med de olika planförslagen presenterade. Utställningar finns även i 
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltnings entré och i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset på 
Fleminggatan. 
Läs mer om Kylrumskvarteren etapp 3  
Läs mer om Evenemangskvarteren 4A  
 

Sprängningsarbete pågår i Slakthusområdet 
Det pågår sprängningsarbete av berg i den södra delen av Slakthusområdet, för att sänka marken till en 
nivå som gör att gator och bebyggelse ska kunna ansluta till området söderifrån. Sprängningsarbetet 
påbörjades i februari och kommer att avslutas i början av sommaren. Hittills har Skanska schaktat 60 
procent av jordmassorna och sprängt 8 procent av berget. Det finns en sms-tjänst som det går att 
prenumerera på för att få en notis om kommande sprängningar som skickas med 30 minuters varsel. Läs 
mer Pågående arbeten - sprängningar  
 
Marknadshallarna – här såldes och köptes djuren  
Djuren som anlände till Slakthusområdet via järnväg släpptes av längs med den 300 meter långa 
perrongen och föstes in i ett stort antal fållor. Nästa steg var att visa upp djuren för köparna i 
marknadshallarna. Marknaden pågick i samma form i dryga 20 år tills en av byggnaderna i stället 
användes som partikötthall. Läs mer om Historik - marknadshallarna 
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