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Mars-Aprilbrev från Ride gällande ”Projekt Sjöstjärnan”  

Hej alla i Sjöberg och Kärrdal! Här kommer ny information från centrumprojektet! 

Vi har nu kommit till 1 April. Visst känns det skönt när solen har börjat titta fram och dagarna blir längre? 

Tyvärr har ett jobbigt virus spridit sig i världen och Sverige. Detta tror jag påverkar oss alla på något sätt och det är svårt att sia om framtiden.  

 

Men för närvarande rullar projektet vidare. Pålningen avslutades i mitten av mars och de första delarna har gjutits på de hus vi kallar hus B. Vi 

fortsätter nu med rördragningar och betongarbeten samt återfyllning. Fortsatta etapper kommer gjutas inom kort och det känns skönt att 

grundarbetena börjat ta form. Preliminärt är vi klara med grunden två-tre veckor efter påsk. Men anledning av corona kan tidsplaner ändras 

eftersom man inte kan förutse hur läget kommer te sig. Men vi är glada för att vi i dagen läge har personal på plats som jobbar dagligen med 

att bygga fram det nya centrumet.  

Stommens start har påverkats av corona. Då man inte kan säkerställa tillgång av personal. Vi skulle börja med Hus A vecka 13 men det är 

försenat och vi vet ännu inte när vi kan komma igång. Hus A ska resas på två veckor och Hus B som kommer att ta sex veckor. Vid hoppas att 

förskjutningen på stomstart inte blir för lång och försenar projektet.     

För att montera stommen kommer vi behöva en tornkran och den kommer ta en vecka att montera. Montage av denna planeras veckan före 

stommen anländer.    

Under senare delen av den traditionella sommarsemestern planeras våra modulera att anlända. Under denna tid när modulerna kommer 

innebär det en högre trafikering av lastbilar på Lomvägen. Likaså gäller under stommontaget. Så vi vill uppmärksamma alla på att ta det lugnt 

när ni vistas i området. 

Om det är några frågor eller funderingar så tveka inte att hugga tag i någon av oss som går runt i varselkläder. Vi svarar gärna på era frågor och 

försöker hjälpa till på det sätt vi kan!  

 

Allt gott från oss  

Platsledningen TG11 med Entreprenörer! 
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Kort info om projektet: 

Beställare: Amasten 

Entreprenör: Ride Entreprenad (TG11 Entreprenad (Defigo) och Riki Bygg) 

Byggtid: Oktober 2019-December 2020 

Omfattning: 107 lägenheter och sex kommersiella lokaler fördelat på två huskroppar (Hus A 

som är det mindre där pizzerian tidigare var) och Hus B (större byggnaden där Hemköp höll 

hus). 

Kommande veckor är följande planerat: 

Hus A 

- Stomme v….(2020) Start uppskjuten men ska bli klar på två veckor. Preliminärt V.18/19 

- Modulstart planeras till V.29 

Hus B 

- VVS och Betong till och med V.18 (2020) 

- Stomme startar två veckor efter Hus A start. Preliminärt V.20/21 

 

 


