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Information om utvecklingen av Fabriksparken: 
Vi på Skandia Fastigheter utvecklar Fabriksparken som ligger nära ditt bostadsområde. 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.  

 

Första etappen, Brf Fabriksparken 1, är i det närmaste klar och det pågår endast mindre 
kompletterande arbeten i husen. Den sista av tre lokaler görs i ordning, för Sparkling Moment 
som i dag har lokal i Signalfabriken. Verksamheten de bedriver är frisersalong med 
skönhetsbehandling och mode. Planen är att de ska öppna under februari 2020.  

Paul Taylor Lanthandel, med restaurang och lanthandel i Paul Svensson och Tareq Taylors 
regi, har nu varit öppen ett tag på Vasagatan 15, och tagits emot med stort intresse och 
uppskattning. Här serveras såväl frukost som fika, lunch och middag (sista beställning kl. 18), 
med fokus på ekologiskt och närodlat. Det finns även möjlighet till både takeaway och 
catering. För det senare, skriv till hej@paul-taylor.se. Mer info och öppettider finns på 
www.paul-taylor.se. 

Marken runt kvarteret håller nu på att färdigställas, vilket beskrivs mer ingående nedan. 

Det sista trapphuset i höghuset hade den sista planerade inflyttningen förra veckan. Nu 
kommer tillträden att ske löpande varje vecka, allteftersom lägenheter säljs.    

  

Färdigställande av trottoarer och gator 
Löfströms Allé del 1 (från Spinnerigatan till Willys-garagets infart): Arbete pågår och 
avslutas under innevarande vecka, varefter trottoaren öppnas igen. 
  
Löfströms Allé del 2 (refugen utanför Willys-garaget): Arbeten påbörjas under vecka 42 och 
pågår till slutet vecka 43. 
  
Löfströms Allé del 3 (Infarten till Willys-garaget ner till Ågatan): Arbeten kommer att pågå 
vecka 44-47. Under detta arbete kommer lokalen vid tegeltrappan samt Löfströms Allé 2D 
att påverkas. Tillgänglighet till portarna kommer att finnas men arbete bedrivs under en viss 
period i direkt anslutning till portarna. Arbetet sker från Willys-garaget och nedåt, så de två 



 

första veckorna innebär mest påverkan för boende och lokalen. I samband med detta 
kommer även tegeltrappan att stängas av. Under denna etapp kommer även infarten till 
boendegaraget att stängas av under en dag (kl. 9-14) då förläggning av belysningskabel 
utförs framför nedfarten. Exakt tidpunkt meddelas med minst en veckas varsel. 
  
Vasagatan: Arbetet fortskrider ner mot Ågatan och ska inte nämnvärt påverka 
tillgängligheten till entréer för boende. Vissa justeringar och färdigställanden kvarstår 
fortfarande högre upp på Vasagatan, främst mot muren. Dessa arbeten kommer att pågå 
löpande men det ska inte påverka tillgängligheten till portarna. 
Framöver kommer torsdagar att vara reserverade för inflyttningar och då kommer det att 
finnas full framkomlighet för flyttbilar.  
  
Plantering av träd och vegetation kommer ske vecka 43-44. 
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