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BAKGRUND

Stängsel

Redan på 1980-talet väcktes
tanken om att sanera Igelsta strand
och planera för bostäder i området.
Nu planerar JM att bygga omkring
500 bostäder, både radhus och
flerbostadshus.
Flera verksamheter har funnits på
plats och förorenat marken. Innan
byggstart ska området saneras till
godkänd nivå för bostadsändamål.

Boel Godner tar första spadtaget 17 januari kl. 10.30.

VILL DU VETA MER?
Om du har frågor om det planerade
arbetet – hör av dig till oss.

Start för sanering av området
KOMMUNEN HAR NU HANDLAT UPP en entre
prenör för Igelsta strand. Det blir Skanska
Sverige AB som sanerar marken och bygger
kommunala anläggningar i form av gator,
ledningar och park. Större delen av arbets
området kommer att behöva schaktas och
jord kommer att transporteras på lastbil till
olika mottagningsanläggningar. All trafik
till och från byggarbetsplatsen kommer att
ske via Nynäsvägen. Hela markentrepre
naden beräknas pågå under 2018 och 2019.
Före jul kommer arbetsområdet att
stängslas in och ett dammskydd kommer
senare sättas upp mot skolområdet. Gång
vägen längs stranden kommer att vara

VÅREN 2016:

kompletterande
provtagningar

avstängd, gående och cyklister hänvisas
till Korpuddsvägen.
Tyréns AB är upphandlade som kom
munens byggledare, miljö- och mängd
kontrollant. Under hösten har kommunen
tagit hjälp av dem för att ta kompletterande
prover i området. Fram till nu har ca 1 500
jordprover analyserats över hela området.
De kommer att fortsätta att ta prover och
tillsammans med entreprenören finnas på
plats för att kontrollera att saneringsarbetet
genomförs på ett effektivt och säkert sätt.
Arbetet kommer att starta efter årsskiftet
och kommunalråd Boel Godner tar första
spadtaget den 17 januari. n

2016/2017: projektering
startar och ritningar tas fram
för infrastruktur och park

2018/2019: Arbete med sanering
och massahantering. Kommunen
bygger infrastruktur och park

TALESPERSON, SANERING:
Mikael Pyyny
Projektledare
070-431 03 54
mikael.pyyny@wsp.com
TALESPERSON JM:
Jacob Thorén
Projektledare
08-782 285 91
jacob.thoren@jm.se
TALESPERSONER, EXPLOATERING:
Ingegerd Ask
Exploateringsingenjör
08-523 043 91
ingegerd.ask@sodertalje.se
Petra Hellsing
Projektledare, anläggning
08-523 068 49
petra.hellsing@sodertalje.se

2019: JM börjar bygga bostäder.

Första inflyttning beräknas
till 2020

