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Det är mycket på gång i området kring den före detta brandstationen i Midsommarkransen. Här byggs en 
ny skola och ett lägenhetshus samtidigt som Enbacksparken rustas upp och kringliggande gator byggs om. 
Under våren och sommaren utförs grundläggningsarbeten för den nya skolan, ledningsarbetena fortsätter 
och i höst planeras inflyttning i de nya bostäderna. 

Brandstationen blir ny skola
SISAB bygger en ny skola vid den före 
detta brandstationen. Samtliga av brand-
stationens byggnader mot korsningen 
har bevarats och en ny skolbyggnad i 
fem våningar byggs bakom vagnhallen.

Tidplan: Under våren påbörjas mark-
arbeten och grundläggning för den nya
skolbyggnaden. Samtidigt rustas de 
befintliga huskropparna upp. Grund- 
läggningen kommer pågå under 
sommaren och in på hösten, därefter 
påbörjas montage av stommen för den 
nya huskroppen.

Bostäder vid Cedergrensvägen
I korsningen Cedergrensvägen och 
Bäckvägen bygger Sveafastigheter ett 
bostadshus med 37 lägenheter.

Tidplan: Bostäderna planeras vara 
klara för inflyttning under hösten. 

Ledningsarbeten
I samband med att den nya skolan och 
bostäder byggs utför staden omfattande  
ledningsarbeten. Samtidigt som nya 
ledningar dras byts även befintliga 
ledningar ut eller flyttas. Detta görs 
medan ledningarna fortfarande är i 
drift och försörjer området med vatten 
och avlopp, el, fiber, telefoni och 
fjärrvärme.

Tidplan: Under våren och sommaren 
fortsätter ledningsarbetet längs Tellus-
borgsvägen och Bäckvägen. Samtliga 
ledningsarbeten planeras vara klara i 
slutet av 2020. 

Tellusborgsvägen byggs om
För att skapa en trafiksäker miljö kring 
skolan och ge mer plats till gående och 
cyklister kommer korsningen Tellus-
borgsvägen och Bäckvägen byggas om 
och förskjutas åt söder. Längs gatan 
kommer nya träd planteras.

Tidplan: Den nya gatan byggs i 
samband med att ledningsarbetet 
färdigställs. Dessa arbeten planeras 
vara klara i slutet av 2020. 

Enbacksparken rustas upp
Staden rustar upp Enbacksparken som 
får en ny gestaltning med förbättrade 
entréer och parkvägar. En ny lekplats 
med gungor, klätterställning och 
sandlek byggs också. 

Tidplan: Under våren och sommaren 
utförs grundläggningsarbeten, 
montering av lekutrustning, byggnation 
av gångvägar och entréer samt 
plantering. Hela parken planeras vara 
klar i slutet av 2020. 

Mycket på gång

I området pågår flera bygg-
arbeten samtidigt. Byggnationen 
medför buller, transporter och kan 
göra det svårare att ta sig fram, 
vilket kan upplevas som störande 
för boende och besökare. 

Vi samordnar våra arbeten för att 
göra produktionen så smidig som 
möjligt. Flera av våra arbets-
moment är beroende av varandra. 
Att utföra entreprenaderna 
samtidigt innebär en kortare 
produktionstid. 

Läs mer på: 
växer.stockholm/brandstegen

SISAB:
Rebecca Nyberg, kommunikatör
rebecca.nyberg@sisab.se 

Sveafastigheter: 
Åsa Hansson, projektchef
asa.hansson@sveafastigheter.se

Exploateringskontoret:  
Ferhat Akdag, byggprojektledare
ferhat.akdag@stockholm.se

Linnea Elfving, kommunikatör
linnea.elfving@stockholm.se
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Exploateringskontoret, Stockholms 
stad, utför ledningsarbeten, rustar 
upp Enbacksparken och bygger om 
kringliggande gator.
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Sisab bygger en skola för cirka 
1000 elever.

Sveafastigheter bygger ett bostads-
hus med 37 lägenheter. 

Besqab ska bygga ett bostadshus 
med 50 lägenheter. Byggstart kan 
ske först efter att stadens arbeten, 
i det rosamarkerade området, är 
klara. 
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Trafikkontoret och stadsdels-
förvaltningen rustar upp 
Svandammsparken. Läs mer:  
växer.stockholm/svandammsparken
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