Vad händer i Tureberg?
Tureberg ska bli en mer trivsam och färgstark stadsmiljö med bostäder, högklassiga gång- och cykelstråk
samt en levande stadspark. Utvecklingen sker etappvis och innebär en hel del byggnadsarbeten.Vi vill med
detta nyhetsbrev presentera en del av de projekt som påbörjats och kommer att påbörjas. Planering och
byggarbeten i västra Tureberg kommer pågå under flera år framöver. Närmast i tid ligger utbyggnaden av
tingsrättens lokaler och förberedelse för Tusbystråkets nya utformning. Utvecklingen i västra Tureberg kommer
bidra till Sollentunas stadsutveckling med en levande gatumiljö och en god blandning av bostäder, kontor och
service. Arbetet ska även binda ihop den utveckling som redan ägt rum på östra sidan om järnvägen så att
hela området blir mer enhetligt och tillgängligt. Läs mer på: www.sollentuna.se

Topplocket
Sollentunahem bygger ca 120 hyreslägenheter
med verksamheter i bottenvåningen.
Utbyggnaden sker i etapper och inflyttning
planeras från mars till september 2017.
I samband med utbyggnaden kommer
Bagarbyvägen, Bygdevägen och Byvägen som går
längs kvarteret att byggas om, vilket kan påverka
framkomligheten. www.sollentuna.se/topplocket

Turebergs allé
Just nu pågår byggarbeten och planering av Turebergs allé
som ska binda ihop Sollentuna centrum med Södra Häggvik.
Utbyggnaden sker etappvis och den södra delen är färdigställd.
Detaljplan för de mellersta kvarteren har vunnit laga kraft och
just nu pågår utbyggnaden av kvarteren. Arbetet med
Turebergs allé kommer att pågå i flera år framöver och
kommer medföra begränsad åtkomst.
www.sollentuna.se/turebergsalle

Vill du ha nyhetsbrev om miljö och stadsutveckling digitalt? Registrera dig på:
www.sollentuna.se/nyhetsbrevmiljostad
Förskolan Texten har precis börjat byggas i centrala
Tureberg. Här kommer ca 140 barn att erbjudas förskoleplats och inflyttningen är
planerad till hösten 2018. Förskolan kommer att bli en modern förskola med fokus
på barnens och pedagogernas arbetsmiljö, samt byggnadens energihushållning.
www.sollentuna.se/texten
Sollentunahem har ansökt om
planändring för att kunna bygga
radhus på befintliga fastigheters tak,
samt ett punkthus på gården.
www.sollentuna.se/traktoren
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Malmvägen/ Traktören
Ett inledande arbete med att omvandla
Malmvägen till en boulevard har påbörjats.
Fastighetsägaren D. Carnegie har ansökt om
planändring för att kunna bygga radhus
på befintliga byggnaders tak,
samt ett punkthus på gården.
Tingsrätten,Tusbystråket & Tingsvägen Attunda tingsrätt byggs ut och
kommer att bli en av landets största tingsrätter. Byggstart planeras till hösten 2017.
I samband med att den nya Tingsrättsbyggnaden uppförs kommer den del av
Tusbystråket som sträcker sig från tunneln vid den norra pendeltågsuppgången mot
Malmparken att byggas om. Tusbystråket öppnas upp och blir bredare med inslag av
grönska och platser att vistas på.
www.sollentuna.se/tingsratten

Malmparken ska bli en
levande stadspark och fungera som en naturlig mötesplats för
Sollentunaborna. Förnyelsen planeras vara färdig 2019.
Oppegårdsstråket längs med Malmparken ingår också i projektet med
Malmparkens förnyelse. www.sollentuna.se/malmparken

Fågelsångsparken Kommunen kommer inom kort att
ansöka om tillfälligt bygglov för en ersättningsskola i
Fågelssångsparken. Ersättningsskolan kommer användas
när byggnation av ny skola pågår.
www.sollentuna.se/ersattningsskola_fagelsangen
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Mässområdet Befintliga mässhallar ska ersättas med nya kvarter som kommer
innehålla främst bostäder och kontor. I husens bottenvåningar kommer det att
finnas lokaler för handel och annan service, som bidrar till en levande gatumiljö.
Samråd ska preliminärt ske under 2017, och en slutgiltig detaljplan beräknas vara
färdig 2018. Utbyggnaden kommer därefter att sträcka sig över ett antal år.
www.sollentuna.se/massan

