INFORMATION INFÖR HÖSTENS
PROJEKT I FISKSÄTRA
FISKSÄTRA ENTRÉ
För Fisksätra Entré, som är den planerade nybyggnationen på den norra parkeringen (invid centrum), kommer
förberedande arbeten att påbörjas i början av augusti. Arbetet innebär att ledningarna under marken ska
flyttas och dras om.
Hur påverkar detta mig?

I översiktbilden kan du se att de mindre utomhusparkeringarna vid Lakegatan och Braxengatan kommer stängas av och
det kommer vara begränsad framkomlighet in till garagen på Lakegatan, Karpgatan och Braxengatan under vissa perioder
och då kan du stå på de andra utomhusparkeringarna eller i de nyrenoverade garagen i området. Fisksätravägen kommer
påverkas bitvis under perioder men trafiken kommer kunna flyta på.
Vi kommer komma med mer information och detaljer om avstängningar och begränsad framkomlighet när det närmar sig.
Ledningsarbetet är ett första steg för utvecklingen av Fisksätra Entré.

VI FRAMTIDSSÄKRAR
FISKSÄTRA
Vi fortsätter rusta upp de befintliga husen under hösten för ett
mer hållbart boende i Fisksätra.
Gata för gata kommer upprustningen av tak och installation av solceller
fortsätta. Som du redan kanske märkt har vi påbörjat arbetet på
Lakegatan och du kommer få mer information när det är dags för din
gata.
Till hösten ser vi även över möjligheten att börja med fönsterbyte samt
utveckla fastigheternas energi- och värmesystem.
Mer information om projekten kommer efter sommaren.

KAN VI NÅ DIG?

VIKTOR RYDBERG
SKOLA ÖPPNAR

Det är viktigt att vi kan nå dig
och hålla dig uppdaterad om
vad som händer i ditt hus och
i ditt kvarter.

I augusti öppnar Viktor Rydberg skola
Fisksätra upp dörrarna för eleverna.

Mina sidor är en snabb, effektiv
och klimatvänlig kanal för oss att
kommunicera med dig.
Så därför är det viktig att vi har
rätt kontaktuppgifter till dig.
Kontroller och uppdatera dina
upppgifter här.

Visste du att skolköket kommer drivas av
lokala Eat for Change?
Maten utgår från en vegansk bas med
vegetariska och animaliska tillbehör.
Läs mer om skolan eller ställ dig i kö här.

FISKSÄTRA SÖDRA
I mars tog Nacka kommun beslut om att inleda ett
detaljplanearbete för Fisksätra Södra. Inför beslutet har
kommunen tagit fram ett start-PM som beskriver syftet med den
nya detaljplanen samt är den första idén som ska ligga till grund
för det kommande detaljplanearbetet.
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder i
ett kollektivnära läge. Den nya bebyggelsen ska utformas med hänsyn
till befintlig bebyggelse och kopplas samman med befintliga gång- och
cykelstråk.

AKTIVBO
Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
Efter sommaren är det dags för vår
kundundersökning AktivBo. Hur du trivs och
vad du tycker om vår service är viktigt för
oss att veta. Ta chansen att tycka till - för
tillsammans kan vi göra vårt område bättre!
Mer information kommer när det närmar sig.

Detta är ett första steg i en längre planprocess där antagandet av
planen beräknas som tidigast i slutet på 2023. För oss på Stena
Fastigheter är det viktigt att fånga upp dina idéer och synpunkter på
hur denna utveckling kan ske på bästa sätt. Att utveckla men samtidigt
bibehålla de kvaliteter som uppskattas i Fisksätra.
Därför kommer vi framöver att bjuda in dig till olika former av
boendedialog.
Här kan du läsa mer om om hur planprocessen går till och är du
intresserad av att ta del av det start-PM som ligger till grund för nästa
steg så hittar du det här.

GARAGERENOVERINGEN
FORTSÄTTER
Vi målar om i ljusare färger, ny och bättre belysning
och mycket mer för att öka tryggheten i garagen.
Till hösten fortsätter garagerenoveringarna i området.
Karpgatan, Braxengatan, Forellgatan, Harrgatan
och Lakegatan är klara och Fisksätra torg-garaget
påbörjades i början av juni och planeras vara klart till
september/oktober. Här hittar du mer information
om garagerenoveringarna
och ungefärlig tidplan för de
kommande garagen.

VI ÖNSKAR DIG EN
TREVLIG SOMMAR!

