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Junibrev från Ride gällande ”Projekt Sjöstjärnan”  

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

Nu har vi äntligen kommit in i sommarmånaden juni och det händer mycket. Många inköp ska färdigställs just nu för arbeten som ska ske i 

augusti-september.  

Efter sommaren kommer det vara full fart här med olika entreprenörer som ska utföra sina arbeten så man behöver planera ordentligt för att 

de olika yrkesgrupper inte ska stå på samma yta.  

Ute på arbetsplatsen håller vi på med montage av prefabvägga. Hus A är färdigt och väntar nu på att modulerna ska komma. På Hus B har vi 

börjat med väggar, pelare och balkar för stora delar av plan 1. Hisstornet kommer också börjar resa sig de kommande veckorna. Man kan säg 

att det kommer se ut som en gammal klassisk ångmaskin (leksak från 70-talet) innan modulerna kommer.  

Modulerna har lämnat produktionen i Kina och är på väg ute på haven på sin färd mot vår destination. De har några stopp med avlastning innan 

det kommer till vår destination som är sista på rutten. Planerad leverans till oss är V 28-29.  

Betongarbetena har vi avslutat och markarbetena håller på att avlsutas med återfyllning av gågatan som går mellan huskropparna. 

Vi har märkt av att vi fått påhälsning på vår arbetsplats nattetid. Vårt vaktbolag har haft utryckningar. De har ägnat sig åt sabotage på våra 

kameror, klippt upp staket mm. Vi tycker det är väldigt tråkigt att vår arbetsplats inte kan lämnas i fred. Har ni sett något eller vet vilka det kan 

vara så får ni gärna komma med tips. Vi mycket på film och polisen är informerad om detta.  

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-Januari 2021 

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 

- Modulstart planeras till v.28 och pågår till v.29 

- Takarbeten kommer eventuellt smygstarta v.26 men sen kommer det igång på allvar v.29. 

- Inv arbete och utv arbeten från v.33. 

Hus B 

- Stomme beräknas färdigställas v.29. 

- Modulstart v.29 och pågår till v.32. 

- Avetablering av tornkran och sista prefabbitarna under v.32-33 

- Inv arbete och utv arbeten från v.36. 

 


