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Hej 
 
I år startar flera projekt i Sicklas fortsatta utveckling till en levande stadsdel. Vi 
bygger hotell i Tapetfabriken vid Marcusplatsen, ett hus för vård och hälsa vid 
Tvärbanans station och inleder det första bostadsprojektet på Nobelberget. 
Köpkvarteret är öppet och tillgängligt hela tiden och vår ambition är att projekten 
ska störa så lite som möjligt.  

 
 
Curanten ett helt hus för vård och hälsa. Vårdcentral, tandläkare, sjukgymnastik, 
babysim, MVC och BVC med mera. Allt samlat i en byggnad i centrala Sickla nära 
tvärbana, bussar och den kommande tunnelbanan. Inleds mars 2018 och invigs i slutet 
av 2020. 
 
Rivning av det höga tegelhuset mot spåren påbörjas i maj. Just nu pågår 
förberedelser för att högdelen ska kunna plockas ned bit för bit i kontrollerade 
former. Vi väntar även på en höghöjdsrivare som under v18 kommer att komma in 
på området.  
 



 
Bild: Curanten ut mot Tvärbanans station, där även tunnelbanan kommer 2026. 
 
Vi kommer att sanera efterhand som vi river, för att ta hand om framförallt 
dieselolja från lång tids industriverksamhet. Under sommaren och in på hösten 
pågår pålning och även sprängning av berggrund. Därefter blir det grundläggning 
och stomresning. 
 
Tapetfabriken - Här bygger vi ett hotell mitt i Sickla vid Marcusplatsen. Vi river befintlig 
byggnad som blivit ombyggd i flera etapper och gräver ned två garageplan. Det gamla 
teglet tas om hand och återanvänds till hotellet i fem våningar som kommer blir 
Clarion Collection Hotel Tapetfabriken. I entrédelen blir det restaurang och bar och 
huset kommer också att innehålla kontor. Invigning våren 2020. 
  
Nobelberget - Det gamla industriområdet som blommat upp med bland annat 
konserter, teater och arbetsplatser för entreprenörer inom kreativa näringar. Nu går 
Nobelberget in i nästa utvecklingsfas och konverteras till en stadsdel där människor 
bor integrerat med arbetsplatser och kultur i en unik miljö. Inleds våren 2018, säljstart 
första bostadsrätterna efter sommaren 2018 och första inflyttning 2020. Området 
kommer att innehålla cirka 500 bostäder när det står färdigt om 2030. 
 
Vi skickar ut information månadsvis. Projekten kommer även gå att följa på 
www.al.se/nubyggerviisickla 

Kontakta mig om du har frågor:  
Marcus Bågenvik, projektchef Atrium Ljungberg  
Telefon: 073-026 19 42  
Epost: Marcus.Bagenvik@al.se 
 

 


