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Nyheter om nya Vasagatan
Nyhetsbrevet och webbsidan
www.stockholm.se/vasagatan
är våra huvudsakliga kanaler
för att nå alla berörda och
intresserade. Sprid och tipsa
gärna fler. För att få brevet,
anmäl via e-post till:
nyhetsbrev.vasagatan
@stockholm.se
Vill du inte ha nyhetsbrevet?
Om du inte längre önskar
nyhetsbrevet och vill bli
borttagen från utskickslistan
mejlar du det till ovan e-post.

Vasagatan mellan G:a Brogatan-Vasaplan är klar
Nu är arbetet på västra sidan av Vasagatan mellan Gamla
Brogatan och Vasaplan klart och vi har öppnat upp både den
delen av gatan och infarten från Vasagatan till Gamla Brogatan
igen. Arbetet har gått bra och blev klart flera månader tidigare
än planerat. Vi tackar den milda vintern som gjorde det möjligt
och vår byggentreprenör Skanska som har drivit på och
genomfört arbetet på ett effektivt och snabbt sätt. Denna del av
gatan har nu fått bredare gångytor med markvärme, ny separat
enkelriktad cykelbana, nya bänkar och träd, ny busshållplats och
förbättrad tillgänglighet och ledstråk.
Stort tack till fastighetsägaren DNB, fastighetsförvaltaren
Newsec, Hotel Nordic Light, Grosshandlarn, Handelsbanken och
alla andra i huset och i området för gott samarbete! Vi hoppas
att ni är nöjda med resultatet.

Nya cykelbanan mellan Kungsgatan-G:a Brogatan
har öppnats
I december 2019 blev den västra
sidan av Vasagatan mellan
Kungsgatan och Gamla Brogatan
färdigbyggd. Nu har även den nya
cykelbanan på sträckan öppnats när
det finns anslutning till nästa del av
cykelbanan och bättre
trafiksäkerhet. Stort tack till
fastighetsägaren Olov Lindgren, Espressohouse, Burger King och
alla andra i huset och i området för gott samarbete!
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Ny belysning på Vasagatan

Nu gör vi Vasagatan ännu
trivsammare!
Vi bygger om Vasagatan för
att möta dagens och
framtidens behov. Med
bredare trottoarer, nya
cykelbanor, fler träd, fler
sittplatser och ny belysning
växer en välkomnande,
tryggare och mer levande
stadsgata fram – med
människan i centrum.
Vårt arbete med att förnya
Vasagatan pågår under
åren 2018–2022. Under
byggtiden påverkas
framkomligheten för
kollektivtrafik, biltrafik,
gående och cyklister i
området.
Stockholms stad genomför
projektet, som delfinansieras
av tolv fastighetsägare
genom Management
Vasagatan. City i Samverkan
är samordnande part.
Skanska är entreprenör för
ombyggnaden.

Nya Vasagatan kommer att få ny
gatubelysning. Gatubelysningen
blir i form av en linspänd belysning
som fästs i husfasaderna, lamporna
hänger ovanför gatan för att ge
ett bra ljus på hela gatan. Mellan
träden kommer det även bli
punktbelysning för att lysa upp
gång- och cykelbanorna. Under april-augusti 2020 planeras
arbetet ske med att montera upp infästningar för linspännen på
husfasaderna. Det är 22 fastigheter som berörs. Arbetet ska ske
med hjälp av skylift nattetid. Samtliga berörda fastighetsägare
ska först få avtal som ska undertecknas i februari-mars, sedan
kan arbetet starta.

Detta är klart i projektet och nya etapper planeras
Här visar vi vilka delar av projektet Nya Vasagatan som hittills är
färdigbyggda. I mars/april 2020 kommer vi att göra ett arbete i
cykelbanan framför Norra Latins gårdsplan vid Norra Bantorget.
Lutningen behöver justeras. Det är ett arbete som tar cirka 3-4
veckor. I augusti 2020 planerar vi starta nästa byggetapper på
Vasagatan och vi återkommer med detaljerna för detta.

