Nu startar byggnationen av Stigbergsgaraget!
I dag genomförde trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) den första sprängningen inför
byggnationen av Stigbergsgaget på Södermalm. Parkeringsgaraget kommer ha 300
p-platser, varav 30 laddplatser, när det står klart 2015.
- Genom att skapa nya parkeringsplatser i underjordiska garage frigörs gatuutrymme för
kollektivtrafik, cyklister, gående och rörlig trafik. Stigbergsgaraget kommer kunna ta emot
motsvarande 3 km kantstensparkerade bilar från gatorna här i närområdet, vilket gynnar
framkomligheten på hela Södermalm, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms
stad.
På talarlistan fanns också koncernchefen för Veidekke, Per-Ingemar Persson och VD för
Stockholm Parkering Christian Rockberger.
- ”Vi är mycket stolta över att få vara med och skapa en stad där man frigör ytor åt bussar
(kollektivtrafiken) och gång- & cykeltrafiken. Extra roligt är att Veidekke redan från
bygglovsstadiet fått vara med och bidra med kompetens. Genom ett involverande arbetssätt har
vi tillsammans med Stockholm Parkering redan innan det ”hårda arbetet” börjar, byggt starka
team där vi tar vara på våra olikheter och styrkor”, säger koncernchef Per-Ingemar Persson.
- " Stigbergsgaraget har funnits i våra planer i över tio års tid. Det är därför mycket glädjande att
vi kan påbörja bygget av garaget som kommer att underlätta för såväl boende som besökande.
Enbart den senaste veckan har över 100 personer anmält intresse att hyra plats – så intresset är
stort säger,” VD Christian Rockberger.
Fakta om byggnation av Stigbergsgaraget:
Ca 300 p-platser varav ca 30 blir laddplatser för elbilar.
Infart från Renstiernas Gata och gångentré från Tjärhovsgatan.
Byggs i två skepp och i tre plan.
Ska inrymma p-platser både för besökare och p-platser att hyra.
35 000 kubikmeter sten ska gröpas ur berget.
Samarbetspartner: Veidekke Entreprenad AB.
Invigning: År 2015.
Bilagor: Ritningsbilder av Stigbergsgaraget. Fria att användas i samband med artiklar m.m. om
Stigbergsgaraget.
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