
Nu fortsätter staden med gatu- och ledningsarbeten i den norra delen av den blivande stadsdelen. Det
kommer periodvis vara stökigt att ta sig fram i området. Det kommer såklart alltid att finnas alternativa
vägar. Nedan har vi i korthet sammanfattat lite av allt som kommer att ske i området framöver.  

1) Arbetet med Parkhus 5 fortsätter
Arbetet med Parkhus 5 fortsätter och i september kommer vi att fortsätta med mark- och
ledningsarbeten. I oktober kommer vi att gjuta bottenplattan och i november och ända fram till 
vårkanten 2022 så är det stomarbete som är huvudaktiviteten på byggarbetsplatsen. ICA-Nära 
öppnar våren/sommaren 2023. 

2) Nu är Växthusets skolgård färdig
Arbetet med skolgården har pågått hela sommaren och nu är den äntligen klar. Den är nu inhägnad med
staket och grindar. Du kan givetvis passera som vanligt. Men tänk på att stänga grinden efter dig. Vi är
rädda om barnen.

3) Norra Parkeringsplatsen stängs - temporär öppnar
Områdets norra parkering kommer f o m den 6 september att stängas av för kommande gatu- och VA-
arbeten. Det finns en ny temporär parkeringsyta precis bredvid som du når via Axgatan och Stubb-
åkersgatan. Kör försiktigt på Stubbåkersgatan! Det är ett villaområde och mycket människor som rör sig
här. Områdets södra parkering har nu, i och med att byggetableringen flyttat, plats för ännu fler bilar. 

4) Förskolans gård byggs om 
Det pågår dräneringsarbeten på förskolebarnens gård. Därför håller barnen och pedagogerna till i
inhägnaden vid ängen och i björkdungen, precis utanför förskolan. Arbetet beräknas vara klart v. 42.

5) Markarbeten på Bifrostgatan (i höjd med Handelsbanken)
Vecka 36 börjar det förberedas för en ny gata. Arbetet beräknas pågå under några veckor. Detta innebär
att vi tappar några parkeringsplatser. Men södra parkeringen har nu ännu fler platser som ni kan nyttja. 

6) Provisorisk väg vid Prästgården
Det kommer att byggas provisoriska vägar för trafik på Stubbåkersgatan och Prästgårdsgatan. Dels en
mellan Prästgårdsgatan och Stubbåkersgatan, samt en bredvid Stubbåkersgatan. Arbetet beräknas pågå
under september - december 2021. 

7) Nu börjar etapp 2 av Bifrostgatan
Etapp 1 av gatu- och VA-arbeten på Bifrostgatan, södra och Frölundagatan börjar nu närma sig sitt slut. 
Nu går stadens arbete in i etapp 2. Våren 2022 kommer bland annat en del av Bifrostgatan stängas av 
p g a ledningsarbete. Mer info. kommer.  
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MÖLNDALS STAD OCH TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
 F INNS PÅ PLATS OCH SVARAR PÅ FRÅGOR!  

Vill du ställa frågor om de kommande gatu- och ledningsarbetena i området? Passa då på att besöka
stadens representanter som finns på plats i korsningen Stubbåkersgatan - Rågkornsgatan (se röd
markering) följande datum:  6/9 16.00-19.00, 14/9 16.00-19.00 eller 22/9 16.00-19.00. Välkomna!

FÅ INFORMATION OM GATUARBETEN 
DIREKT TILL  DIN MEJL!

Du kommer att kunna få löpande information som staden skickar ut om aktuella arbeten i etapp 2. 
Gå in och anmäl din e-postadress på Mölndals stads webbsida molndal.se -under Trafik och gator och
fliken Gator och VA i Pedagogen Park. Då missar du inget!
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