
 

 

 

 

INFO TILL KRINGBOENDE I KVARNEN, TRE LEJON OCH 
MJÖLNER

Datum 2013-02-25 

Till boende i området omkring Magasinet 

 
Då var det dags för oss att ge en liten nulägesbeskrivning av vad som händer i 
området. Som ni säkert sett så har huset blivit färdigmonterat och inga stora kranar 
finns kvar, en härlig milstolpe som vi äntligen nått. I och med detta har vi kunnat 
lämna tillbaka de parkeringsplatser som vi lånade vid vår visningslokal, vilket 
innebär att vi själva får fler byggparkeringar och förhoppningsvis sköter vår 
parkering bättre och inte använder oss av era boende-parkeringar. Men skulle det 
råka inträffa att det står någon bil på er p-plats så hör av er till mig så lovar jag att 
säga till dem igen och igen...och samtidigt vill jag passa på att be er att respektera 
de parkeringsplatser som finns vid vårt platskontor att mellan 06.30-16.00 på 
vardagar är detta också byggparkering och inte någon "gratis-parkering" för er. 
 
Tidplanen för Magasinet är att vi kommer att ha första inflyttning i slutet av juni och sen 
kommer det att rulla på under hela hösten med inflyttningar för att avsluta med sista inflyttning 
runt årsskiftet 2013/2014. 
 
På den östra sidan av Magasinet, Tre Lejon och Mjölner håller Trafikkontoret, med 
dess markentreprenör, på som bäst med att bygga den kommande infartsvägen till 
området. Denna infartsvägen ska vara klar till i början av juni. Dock har 
Trafikkontoret kommit överens med beställaren för bygget av Studio 58, Aspelin o 
Ramm, om att de ca sista 50 metrarna (alltså närmast Eriksbergsgatan) inte 
kommer att färdigställas utan denna yta kommer att användas för byggtrafik det 
närmsta året, till dess att dessa bostäder blir klara någon gång runt halvårsskiftet 
2014. Dock poängterar jag att detta inte är JMs arbetsområde och inget vi styr över. 
 
För er kännedom så har jag fått till mig en liten tidplan för Studio 58 för de närmsta 
månaderna: Under v. 10-12 kommer de att återuppta marksaneringen vilket innebär 
en del bergsknackning och packning av makadam. Under v. 12-13 kommer deras 
byggentreprenör att etablera sig för att under v. 14 och framåt börja med pålning 
och övriga markarbeten. Efter detta kommer deras byggnation av stomme att 
påbörjas. Dock poängterar jag att detta inte är JMs arbetsområde och inget vi styr 
över. 
 
Hoppas ni fått en bild av hur området kommer att arbeta framåt den närmsta tiden. Jag 
återkommer med mer information senare under våren.  

Med vänlig hälsning, 
 
Henric Wahlström, platschef för JM på Magasinet 
Tel: 031-703 57 87 
Mail: henric.wahlstrom@jm.se  
 


