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Kontaktuppgifter
Projekt Nya Vasagatan
Fredrik Molin
Projektledare – entreprenad
fredrik.molin@extern.stockholm.se

Johan Hedenström
Projektledare – avtalsfrågor
och övergripande projektering

Nya byggen startar 15 september
Mitt i sommaren blev upphandlingen av ny markentreprenör klar
– det blev Peab som vann det nya kontraktet och ska färdigställa
resterande arbeten inom projektet Nya Vasagatan. Natten
mellan den 14 och 15 september 2020 startar arbeten i tre olika
områden på Vasagatan:
• Östra sidan mellan Olof Palmes gata och Kungsgatan
• Östra sidan mellan Tegelbacken och Vattugatan/bron
• Västra sidan mellan Vasaplan och taxiplatsen/C-plan
Här nedan visar vi vilka områden vi bygger i och hur gående,
cyklister och biltrafik kan ta sig förbi dessa:

johan.hedenstrom@extern.
stockholm.se

Anette Ullskog
Kommunikationsansvarig
08-508 875 36
anette.ullskog@stockholm.se

Lena Röjning
Centrumsamordnare
0708-34 88 17
lena@rojning.se

Nyheter om nya Vasagatan
För att få brevet, anmäl via epost till: nyhetsbrev.vasagatan
@stockholm.se
Om du inte längre önskar
nyhetsbrevet och vill bli
borttagen från utskickslistan
mejlar du det till ovan e-post.
På webben finns senaste nytt:
vaxer.stockholm/vasagatan
QR-kod om du använder
mobilkameran:

Information till alla som berörs
Under våren och sensommaren har vi haft möten med
fastighetsägarna vars hyresgäster blir direkt berörda av arbetet
som ska starta nu. Alla fastighetsägare på gatan har löpande
fått information. Vår centrumsamordnare Lena Röjning har
besökt alla verksamheter i gatuplanen på de fastigheter som
direkt berörs av våra arbeten.
Varannan vecka skickar vi löpande ut
information inför de kommande tre
veckornas planerade arbeten. Vi
kallar det påverkansschema. Syftet
är att på ett enkelt sätt kunna visa
hur vi bedömer att kommande
arbeten kan påverka. Hör av dig till
Lena Röjning om du inte redan får
dessa men önskar dem.
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Ny belysning på Vasagatan
Nya Vasagatan får ny gatubelysning. I somras startade
monteringen av den linspända belysning som fästs i
husfasaderna. Lamporna hänger
ovanför gatan för att ge ett bra
ljus på hela gatan. Arbetet
fortsätter nu i höst.

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.

På några av de nuvarande
belysningsstolparna har vi
placerat information om vad som
ingår i projektet. Dessa vepor
kommer att sitta uppe under ett
par månader (se bilden till höger).

På webben hittar du
senaste informationen
På projektets webbsida lägger vi
upp information löpande om
projektet så håll gärna koll på
den: vaxer.stockholm/vasagatan
Under Aktuellt i projektet och
Påverkan i området finns det
information om hur vi påverkar
när vi bygger och hur det kan se
ut i olika byggskeden. Där finns även kort information på
engelska och en plan över hur utformningen planeras i varje
område: ladda ned under avsnittet ”Vill du veta mer?”

Ny informationsfolder
Ny folder om projektet Nya Vasagatan finns att
hämta på projektkontoret, Vasagatan 11, 1 tr
upp eller beställs via:
anette.ullskog@stockholm.se
Den kommer inom kort även finnas i en engelsk
version.

