
 

INFORMATIONSBREV 
KUNGSÄNGENS-KYRBY 2:307 

Hej våra närmsta grannar! 

Kort om projektet: 

 

Nu när arbetet med nybyggnationen på Kungsängens-Kyrkby 2:307 är i gång är tanken att vi löpande ska 
informera om vad som händer under byggtiden. Informationsbrevet nås även via vår hemsida. 
 
Så vad händer?  
Arbetet följer tidsplanen och vi fortsätter med sprängnings- och schaktarbeten i kvarter sex, det övre kvarteret. 
Tisdag v. 42 planeras en sprängning med arbetsmetoden tätsöm vilket kommer innebära en något högre och 
klarare smäll än tidigare sprängningar (det är alltså bara en smäll det är tal om). Under v. 42 kommer även 
spontningsarbetena längst Kokillbacken påbörjas och det kommer pågå i ca 3 veckor. 
 
Vidare har vi haft en del utmaningar med strömförsörjningen till vår bodetablering vilket inneburit att vi använt 
oss av ett aggregat. Detta är alltså en tillfällig lösning och planen är att den ordinarie strömförsörjningen ska vara 
på plats under v. 42. 
 
Hur påverkas jag?  
Det är flera projekt som pågår i området och det sprängs och byggs på flera håll. Vi vill vara tydliga med att 
Upplands-Brohus följer Naturvårdsverkets regler och riktlinjer när det gäller vilka tidpunkter som arbeten 
kommer att utföras på. Vi förstår att vissa moment i bygget kan upplevas mer eller mindre störande för 
intilliggande verksamheter och boende och försöker i största utsträckning att undvika störande arbete på helg.  
 
Spontningsarbetena kommer förmodligen upplevas mer störande än tidigare arbeten och de kommer endast 
utföras på vardagar mellan kl. 07-17. Under tiden spontningsarbetena pågår kommer en del av gatan, 
Kokillbacken, tas i anspråk och samtidigt breddas mot vårt övre kvarter. Det kommer även införas skyltning med 
regler för passage. 
 
På återhörande! 
Med vänlig hälsning, Upplands-Brohus 
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• 148 lägenheter fördelade på 

två kvarter och fyra 

huskroppar 

• Lägenheterna är av 

varierande typer och 

storlekar 

• En av huskropparna 

planeras bli ett 

trygghetsboende med en 

tillhörande 

gemensamhetslokal i 

bottenvåningen 

• Frågor? Kontakta vårt 

Kundcenter 08-5624 8720 

 

 

Eventuella frågor hänvisas till: 

E-post: kundservice@abh.se 

Telefon: 08-5624 8720 
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