
 

     

 

 

 

 

Vecka 9, 2018 

Information om utvecklingen av Fabriksparken: 

 
Vi på Skandia Fastigheter utvecklar vårt område Fabriksparken som ligger nära ditt 
bostadsområde. Här har vi sedan tidigare kontor, och bygger nu 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. 
 

 
Pålning kommer att pågå till fredag 9 mars, vecka 10 
Vi har tidigare informerat om att den avslutande pålningen i etapp 2 i Fabriksparken (se bild 
på följande sida) skulle avslutas under vecka 8.  
 
Vi måste nu tyvärr meddela att pålningsarbetet förlängs. Vi räknar med att det kommer att 
pågå till fredag 9 mars, vecka 10. 
 
Förseningen i pålningsarbetet beror på de svåra markförhållandena i etappen. Till exempel 
har avståndet mellan berg och mark visat sig vara större än väntat, vilket försvårar pålningen. 
Vi ber om ursäkt för eventuella störningar som det förlängda pålningsarbetet medför, och vi 
försöker färdigställa pålningen så fort som möjligt.   
 
Efter den avslutande pålningen i etapp 2 kommer vi inte att påla i området förrän vi påbörjar 
byggnationen i Fabriksparkens tredje och sista etapp. Byggstart i etapp 3 är preliminärt 
planerad till 2019. 
 

Fabriksparkens säljpaviljong är öppen måndagar och onsdagar   
Öppettiderna är klockan 17.00-18.30. Här finns möjlighet att ta del av planritningar, skisser 
och modeller av området. Här kan du också få svar på eventuella frågor och funderingar kring 
Fabriksparken. 
 
 
 



 

     

 

 

 

 

 
 
Vi har utfört pålningsarbete i etapp 1 och etapp 2. Under vecka 10 kommer vi att utföra det avslutande 
pålningsarbetet i etapp 2. Vi planerar att påbörja pålning i etapp 3 under 2019.  

 
 
Med vänlig hälsning 
Skandia Fastigheter 
  
Matz Rune    Ulrika Sjöö 
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