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N YH E TE R F ÖR D IG SOM BOR PÅ ÖST ER MÄLARS TRA N D

Med detta informationsblad vill vi hålla dig uppdaterad om vad som händer just nu i dina kvarter. Trafikläge, byggnytt, inflyttningar, invigningar med mera.

Ny grön stadsdel
påbörjad
Detaljplanearbetet för etapp 4 är påbörjad
och kommer att fortgå cirka ett år.
”Parkstaden” är den nya gröna stadsdelen
som planeras mellan Notuddsparken och
Öster Mälarstrands allé.
Här planeras ytterligare 700 lägenheter
och många fina grönområden. Områdets
arbetsnamn är ”Parkstaden” just för att det
kommer att bli extra lummigt. Här finns
redan mycket grönt insprängt. Området ska
bli hållbart och klimatsmart, bland annat
prioriteras gång- och cykelvägar.
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Snart är lekplatsen i Poesiparken klar

I juni invigs den nya lekplatsen som ligger i Poesiparken. Då kan
alla leksugna barn såväl som vuxna leka i parken. Lekparken är
huvudsakligen inspirerad av Tomas Tranströmers dikter.
Lekplatsbolaget som formgivit och bygger
lekplatsen har tagit del av Tranströmers
dikter och produktion, blivit inspirerade
vilket nu resulterar i en lekpark med stora
skalbaggar, fåglar och fjärilar, jättesvampar
och tallbarr. En spindel spinner sin tråd i
en linbana. En tågbana med stationshus
som byggs anspelar på resande.
-Vi vill skapa en en park med stort
lekvärde. Här kommer att finnas lekstugor,

klätterlek, rutschbana, linbana, vattenlek,
studsmatta, vippgunga och sandlåda,
berättar Ivar Inkapööl, formgivare på
Lekplatsbolaget.
Lekplatsbolaget formger, bygger och
uppför nyckelfärdiga lekplatser. Som t ex
Pelle Svanslös lekplats i Uppsala.
-Extra fina platser där man kan leka eller
bara få vara och drömma sig bort, för sig
själv eller små och stora tillsammans.

Tomas Tranströmer (1931-1915), poet, översättare och psykolog, bodde i Västerås från 1965 till 2000. Här arbetade han som psykolog och ansågs som
en av Sveriges mest respekterade och översatta moderna poeter med ett djupt egenartat bildspråk. Han tilldelades Nobelpriset i litteratur 2011.
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Lasse Färnlöfs plats snart klar

&
Inflyttningar
Asfaltering på gång
I maj-juni kommer Öster Mälarstrands
allé att asfalteras klart och gångöverfarter
färdigställas.

Arbetet med Lasse Färnlöfs plats pågår för
fullt. Här byggs för en naturlig mötesplats
för de boende i området. Stensättning av
platsen planeras till i sommar och markvärme kommer att installeras. Invigning
av torget planeras till augusti. Då kommer
flera verksamheter att finnas på plats som
Handelsbanken, gym och restaurang.

Flera bostäder
Bygget av de fyra höghusen i kv Focken
pågår där. Svea fastigheter bygger hyresrätter.
I kv Genuan bygger JM 57 st bostadsrätter som beräknas vara inflyttningsklara
till vintern 2016-17.

De 122 st hyreslägenheterna i kv Bommen
som ByggVesta byggt är alla inflyttade och
klara.

Ny skola planeras
Västerås stad arbetar med en detaljplan för
skolan som planeras på området. Arbetet
med detaljplanen för ”skoltomten” är inne
i slutskedet. Detaljplanen har varit ute för
granskning med möjligheten att lämna synpunkter. Nu återstår för Byggnadsnämnden
att besluta om att anta detalj planen vilket
tidigast kommer att ske i maj. Inom ”skoltomten” pågår arkeologiska utgrävningar
för att kartlägga resterna efter ett gammalt
tegelbruk från mitten av 1700-talet.

Tegelbruk
från
1700-talet
Efter utgrävningarna kommer ”skoltomten”
att saneras från miljöfarliga ämnen då
tomten har varit industrimark fram till för
ca 50 år sedan. Saneringen kommer att ske
i de centrala delarna av tomten och till en
mindre del fram till Mälarparksbäcken.
Öster om bäcken behöver inte marken
saneras. Utmed bäckens västra sida
planeras en mindre strövstig.

Trevlig vår
och en skön
sommar
Trafikläget
Trafikläget är fortsatt besvärligt västerut. Välj
hellre Mälarparksvägen eller Regattagatan.

Trädbeskärning
De stora kraftiga ekarna som finns på
området kommer att säkerhetsbeskäras
genom att grenar tas bort.

önskar alla vi
som jobbar på och för
Öster Mälarstrand!

