
För att du ska känna dig välinformerad om vad som händer under byggnationen i den blivande
stadsdelen så berättar vi här hur arbetet kommer att se ut fram till augusti. Det kommer att vara lite
störigt emellanåt, speciellt när vi pålar. Men med en ny ICA-Nära butik, små-butiker och bostäder i sikte
så hoppas vi att ni ser fram emot allt spännande som vi kommer kunna erbjuda i den nya stadsdelen. 

Nu går bussen vid Jolen Norra den vanliga rutten igen
Efter månader av lite omvägar via Alfagatan & Gammagatan går nu bussarna som vanligt igen. Det är fortsatta
grävarbeten vid Frölundagatan, precis vid utfarten från Pedagogen-området så du kan inte korsa och köra över till
Gammagatan. Vi har inte fått någon information om när arbetet beräknas vara klart. 

Skolgården flyttas & byggs om under sommaren
Nu har skolan stängt för den här terminen och då passar vi på att bygga om och flytta skolgården. Idag ligger delar av
skolgården där Skanska (Hem från Skanska) kommer att bygga bostäder. Skolgården kommer nu istället att vara i
direkt anslutning till skolan, vilket är positivt. När barnen kommer tillbaka efter ett långt och skönt sommarlov så
kommer de att mötas av en helt ny lekfull & kreativ skolgård. Men än är det långt till augusti och många bad ska badas
innan vi ser alla barnen igen. Det ser vi fram emot!

Pålningen är något försenad
I vårt förra byggnytt kommunicerade vi att pålnings-
arbetet skulle vara klart vecka 28. Det har dessvärre
blivit något försenat och vi får nu räkna med att det 
låter även under vecka 29. Men man jobbar på för fullt
 för att vara klar så fort det bara går. 
Tack för ert tålamod! 

Nu vill vi passa på att önska er en riktigt fin sommar!

Med vänlig hälsning 

Aspelin Ramm Fastigheter

SENASTE NYTT OM STADSDELEN 
In formation från Pedagogen Park

Nu har vi börjat bygga
din lokala ICA-butik,
parkering, mindre

butiker och bostäder i 
Parkhus 5. 
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