
 

     

 

 

 

 

2017-10-05 

Information om utvecklingen av Fabriksparken: 

 
Vi på Skandia Fastigheter utvecklar nu vårt område Fabriksparken som ligger nära ditt 
bostadsområde. Här har vi sedan tidigare kontor, och kommer nu att bygga bostäder på den 
yta utmed Löfströms Allé där det tidigare varit en stor parkering. Det kommer att bli en hållbar 
och inspirerande stadsdel med unika miljöer där bostäder och kontor kompletteras med 
handel och service. En del av det nya Sundbyberg där den historiska fabriksmiljön möter 
parkkänslan från Marabouparken. Utvecklingen kommer att pågå fram till 2021. 
 

Detta händer nu:  
 Vi monterar en tornkran för tunga lyft.  

 Vi isolerar, armerar och gjuter betongplatta samt utför betongarbete för källare.  

 Vi utför ledningsomläggning av vatten och avlopp, för tillfället på Löfströms Allé. 
Arbetet påverkar inte er vattentillförsel.   

 Vi utför pålning i områdets andra etapp. Arbetet pågår till och med november 2017. 
 
Vid pålningsarbete finns alltid risk att stöta på något oförutsett i marken. Vänligen observera 
att tidplanen därför kan komma att ändras. Arbete som kan medföra oljud genomför vi 
vardagar under dagtid. När schemat tillåter är det pålningsfritt på fredagar.    
 

Detta händer snart:  
 Vi gör parkeringen vid Löfströms Allé till inhägnad arbetsplats. Detta innebär att vi tar 

bort träden på parkeringen.   

 Vi utökar byggplanket. Planket kommer att förlängas ner mot Löfströms Allé 6 och 
Fabriksparkens säljpaviljong. Arbetet kommer inte att påverka framkomligheten.  

 Vi förbereder byggstart av Fabriksparkens tredje etapp. Preliminärt i mitten av oktober 
försvinner därför gästparkeringen. Där blir istället uppställningsplats för 
byggarbetsplatsen samt förvaring av containrar och byggmaterial.     

 Den planerade flytten av planteringen vid Löfströms Allé är uppskjuten tillsvidare.  

 
Framkomlighet på Löfströms Allé och Esplanaden  
På gång- och cykelvägen längs med Löfströms Allé, Esplanaden och det uppsatta 
byggplanket kan det tidvis vara många personer i rörelse. Vi har övervägt att dela upp 
sträckan med en del vardera för fotgängare och cyklister, men vägen är tyvärr för smal för 



 

     

 

 

 

 

detta. På grund av de trafikanordningsplaner som gäller i området har vi som byggherre ingen 
möjlighet att omvandla gång- och cykelvägen till enbart gångväg. För att minimera 
olycksrisken har vi därför skyltat, i båda riktningar, med uppmaning till cyklister att kliva av 
och leda sina cyklar. 
 

Fabriksparkens säljpaviljong är öppen måndagar klockan 12.00-18.00  
Här finns möjlighet att ta del av planritningar, skisser och modeller av området. Du kan också 
få svar på eventuella frågor och funderingar kring Fabriksparken.  
 

 
Tidplan för det kommande arbetet i området. 
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Skandia Fastigheter 
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