
Det nya stadskvarteret vid Rosenlundsparken växer fram. I januari flyttar de första 
boende in i JMs hus och staden påbörjar upprustningen i parken. 

Preliminär tidplan:

• Stockholmshems bostäder: Arbeten pågår med 
att bygga stommar, tak och fasader samt invändiga 
arbeten.

• JMs bostäder: Arbeten med finplaneringen påbörjas 
i slutet av november. Den första inflyttningen i trapp-
hus 1 startar i januari 2019.

• Nya lokalgator: Tideliusgränd och en del av Bjäl-
bogatan kommer att öppnas upp för boende i JMs 
kvarter i samband med inflyttning.

• Upprustning i Rosenlundsparken: Arbetena i park-
en startar i januari 2019. Först ut blir anläggningen av 
den nya lekplatsen. Området kommer att hägnas in. 

• Trappan till kvarteret Linjalen: Ombyggnad pågår 
och trappan är klar i början av 2019. 

Störande arbeten under byggtiden
Det blir tyvärr mycket buller från en byggarbetsplats och 
det kommer bullra från bland annat transporter och när 
vi gräver. Störande arbeten ska utföras i huvudsak på 
vardagar mellan kl 07-16 men vi kan behöva arbeta även 
på kvällar och helger. Mellan kl 22-07 får bullernivåer från 
arbeten dock inte överstiga 45 decibel. 

Byggarbetstider under jul och nyår
Inga byggarbeten kommer utföras på röda dagar: 
22-26 december, 31 december och 1 januari. 

Vi tänker på din säkerhet
Det är viktigt att du som vistas i området följer orange 
vägvisning och respekterar avstängningar.

Stockholms stad bygger gator och rustar upp i 
parken
Stockholms stad rustar upp gång- och cykelvägen som 
går genom parken mot Swedenborgsgatan/Magnus 
Ladulåsgatan, bygger de nya lokalgatorna Bjälbogatan 
och Tideliusgränd samt rustar upp den västra delen av 
parken. Arbetena beräknas vara klara under 2020 .

Stockholmshem bygger hyreslägenheter 
Stockholmshem bygger två nya hus med 129 hyreslägen-
heter. Inflyttning preliminärt från hösten 2019. 
Läs mer på: stockholmshem.se/rosenlundsparken.

JM bygger bostadsrätter
JM bygger två nya hus med 90 bostadsrätter. Inflyttning 
från kvartal 1-2, 2019. Välkommen till vår visningsbod på 
Magnus Ladulåsgatan 34. 
Läs mer på: jm.se/rosenlundshojden.

Information och kontakt

• Jan-Åke Wård, byggprojektledare, Stockholms stad 
08-508 87 622, rosenlundsparken@stockholm.se

• Michael Landberg, projektchef, Stockholmshem 
08-508 392 62

• Gunilla Roll, projektchef, JM 
gunilla.roll@jm.se

Läs mer på stockholm.se/rosenlundsparken

Vi bygger i Rosenlundsparken
Planerade arbeten vinter 2018-2019



Bostäder

Stockholmshem bygger två 
hus med hyresrätter.

JM bygger två hus med  
bostadsrätter.

Gator

Bjälbogatan, ny lokalgata med 
trädplantering.

Tideliusgränd, ny lokalgata.

Dubbelriktad gång- och cykel-
bana.

Parkväg.

Torg

Torg med planteringslådor och 
sittbar mur.

Grönytor

Sluttande gräsyta med träd-
plantering 

Pulkabacke med samlingsplats 
på toppen.

Sittplats med grönska. 

Lekplats

Småbarnslek och gungor. 

Sandlåda.

Samlingsplats med bänkar. 

Lekyta med klätterlek och 
rutschkana.
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Upprustning i Rosenlundsparken
I samband med att det nya stadskvarteret byggs ska Rosen-
lundsparken kompletteras och förnyas. De öppna gräs-
ytorna vidgas för att skapa en bättre utblick över parken.  
Platser som tidigare upplevts som stängda och otrygga 
öppnas upp och görs mer tillgängliga. 

I den södra delen av parken byggs en ny lekplats med lek- 
ytor för både små och stora barn.  Lekytorna för de yngre 
barnen, med småbarnslek, gungor och sandlåda (11,12), 
hägnas in så att de kan fungera som besöksmål för försko-
legrupper. En lekyta byggs också för de lite äldre barnen 
med klätterlek och rutschkana (14).

Den nya lekplatsen når man på ett säkert sätt via en ny 
parkväg (6) som är separerad från den hårt trafikerade 
cykelbanan (5).

Produktionsstart i januari 2019
Stadens arbeten i parken startar i januari 2019 och planeras 
vara klara sommaren 2020. Arbetena kommer ske etapp-
vis och startar med anläggningen av den nya lekplatsen. 

Området kommer hägnas in och den gamla lekutrustnin-
gen monteras ner. Förberedande markarbeten ska sedan 
genomföras på platsen innan de nya ytorna kan anläggas 
och lekutrustning monteras. 

Läs mer på stockholm.se/rosenlundsparken


